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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 

 السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"                الموقرون
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد ..
 

م والمحتوي على المعلومات 2016العام المالي انه من دواعي سروري واعتزازي أن أبسط أمامكم تقرير مجلس إدارة شركتكم عن 
 ً  .والمستجدات عن العام، وكذلك إلقاء الضوء على بعض الخطط المستقبلية للشركة.  ويحدونا كبير األمل أن يكون هذا التقرير مفيداً ووافيا

 

، واضعاً م ومحققاً للتطلعات التي تنشدها2015م جاء متسقاً مع االستراتيجية المعتمدة منذ العام 2016إن ما قامت به الشركة خالل العام 
ها بذور األهداف التي حددتها للسنوات القادمة.  فقد تمحورت االستراتيجية حول التركيز وتطوير القطاعات السوقية المختلفة، والتي تعمل ب

: قطاع اً تحديدلية في هذه القطاعات.  تشغيتكونت لديها خبرات متميزة في المجاالت اإلدارية والفنية وال حيثالشركة منذ سنوات عدة 
تطوير وتشغيل الموانئ، قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، وقطاع أنظمة المياه.  وذلك بشكل مستقل من خالل الشركات المنبثقة، 

االستشارية واالدارية سواًء التابعة أو الزميلة.  وتستمر "سيسكو" في هيكلها كشركة قابضة في دعم شركاتها من خالل توفير الخدمات 
 والمالية والقانونية وتطوير الموارد البشرية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص أنظمة الحوكمة والمراجعة الداخلية

وسع بطريقة إيجابية.  اإلفصاح، بما يدعم التواصل المستمر والتكامل بين كافة القطاعات وأيضاً مواصلة استراتيجيتنا للنمو والتالشفافية وو
ً إلى تطبيق خطط فاعلة في دراسة عمليات التوسع واالستحواذ والتنويع في المشروعات بما يخدم مصالح  وتسعى ادارة الشركة دائما

ة وتعزيز الشركة ومساهميها.  كذلك قامت الشركة بتطوير هويتها التجارية والتي شملت تغيير شعارها تماشياً مع هذه االستراتيجية المعتمد
 وتوافق هذه الهوية الجديدة مع قطاعات األعمال المعنية. 

 

ً على نفس األداء كما في العام  وعلى الرغم من التحديات والظروف المتغيرة للسوق اال أن جميع شركات المجموعة حافظت تقريبا
مليون لاير  640% لتصل إلى 3.9شركة بنسبة ت ايرادات العالماضي، مع تواجد نمو متوازن في بعض القطاعات وهلل الحمد. وقد ارتف

 م.2015% مقارنة بالعام الماضي 2.2مليون لاير سعودي بنسبة زيادة  92سعودي، وبلغ صافي الدخل 
 

م، إال أن 2015وبالنسبة الى قطاع الموانئ فرغم االنخفاض العام في أعمال الموانئ في المملكة العربية السعودية مقارنة بالعام الماضي 
ركة محطة بوابة البحر األحمر حققت ارتفاع ملحوظ في أعمال المسافنة مقارنة بالعام الماضي وانخفاض نسبي في حجم الواردات، ش

وحافظت بذلك على نفس معدالت التشغيل كما في العام المنصرم مع وجود نمو طفيف في حجم األعمال الكلي.  وكان من أهم التطورات 
م موافقة المؤسسة العامة للموانئ على أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة 2016اع الموانئ خالل العام الرئيسية التي حدثت في قط

البحر األحمر المحدودة بميناء جدة اإلسالمي وتأهيل الرصيف الرئيسي إلستيعاب ثالثة سفن عمالقة في آن واحد.  وقد تم بحمد هللا 
من خالل القروض اإلسالمية مع تمويل ذاتي من الشركة وبدأت األعمال اإلنشائية  الحصول على التمويل الالزم لمشروع التوسعة

% عند 40للمشروع فعالً والتي تسير حسب المخططات المعتمدة إلى حينه، ومن المتوقع زيادة القدرة االستيعابية للمحطة بما نسبته 
 م. 2018االنتهاء من المشروع في عام 

 

شركة )تصدير( على نقل تجربتها المتميزة في منطقة إعادة التصدير بميناء جده  للوجستية والصناعية، فتعملأما بالنسبة لقطاع الخدمات ا
اإلسالمي إلى مناطق أخرى من خالل تطوير وإنشاء مراكز جديدة للخدمات اللوجستية محافظةً بذلك على نفس المعايير العالية التي تدير 

ركة بتطوير التصاميم التصورية واإلنشائية لمشروع مركز جده للخدمات اللوجستية في منطقة الخمرة بها مشاريعها الحالية.  فقد بدأت الش
دم بجده واالستعداد لبنائه وتشغيله على عدة مراحل مستقبلية.  ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه في المملكة العربية السعودية والذي يق

مل المستودعات وساحات البضائع والحاويات والخدمات التشغيلية األخرى.  كما استمرت حزمة من الخدمات والمنشئات المتكاملة تش
شركة )إسناد( في تطوير مشروع الخدمات اللوجستية في المدينة الصناعية األولى بجده وتساهم بذلك مع شركة )تصدير( بتقديم خدمات 

توسع في نشاطها في المنطقة الغربية حيث حصلت على بعض عقود المحدودة بال شركة اس ايه تالكيمتكاملة لعمالئهم.  كذلك نجحت 
 الخدمات التشغيلية اإلضافية مع شركتي ناتبت وبترو رابغ، مع المحافظة على نسب تشغيل متوازنة في أعمالها بالمنطقة الشرقية.

 

م6000تحلية جديدة في مدينة رابغ بسعة أما فيما يتعلق  بقطاع أنظمة المياه فقد بدأت شركة )كنداسة( بتنفيذ مشروع إنشاء محطة 
3

في  
م وقد حصلت الشركة على التمويل اإلسالمي الخاص 2018اليوم ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمحطة ويبدأ االنتاج في منتصف عام 

وتشغيل إضافية  بالمشروع من بنوك محلية مع توفير تمويل ذاتي من الشركة أيضاً.  كذلك حصلت شركة )توزيع( على عقود خدمات
 .في المملكة تشمل المدن الصناعية الثانية والثالثة بمدينة بجدة ومدن صناعية واعدة أخرى
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وقد حققت شركة "سيسكو" هذه االنجازات المتميزة نظراً لثقة الكثير من المنظمات الحكومية واألهلية في قدراتها على انجاز المشاريع 
ً في إسهام شركة "سيسكو" في تعزيز ودعم بالشكل المناسب وفي أزمنة قياسية م ن خالل مجموعة الشركات التابعة لها، كما يبدو جليا

 االستقرار االقتصادي في المملكة إلى جانب إسهامها المعهود في ازدهار التنمية الوطنية.
 

يدي يل أسعار الطاقة وزيادة تكلفة األم ببذل أقصى الجهد للتعامل مع األثر المالي الناتج عن تعد2016كما قامت الشركة خالل العام 
ع.  العاملة والهادفة الى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي وذلك للحد من آثارها على نتائج األعمال والنتائج المالية للشركة قدر المستطا

لتشغيلية للشركة بصفة عامة، إال أننا م والمتعلقة بزيادة التكلفة ا2017وبالرغم من أن الشركة ستواجه بعض التحديات االقتصادية في عام 
لكة نسعى على أن تكون نتائج األعمال للشركة متناسبة مع البيئة االقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية ومتماشية مع أهداف المم

 م، والتي أرست قواعدها حكومتنا الرشيدة.2030في رؤيا 
 

افر الشكر والتقدير، وأخص في ذلك أيضاً إخواني أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم لكم بو
م، متطلعين 2016بالشركة وكافة الشركات الشقيقة للجهود المخلصة التي انعكست بصورة واضحة على النتائج المالية المتميزة لهذا العام 

 قادمة بمشيئة هللا تعالى.إلى المزيد من التميز والنجاح خالل السنوات ال
 

                                      سائالً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.
 
 

 خوكمأ
 

 محمد أحمد علي رضا
 رئيس مجلس اإلدارة
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 عن الهوية والشعار الجديد للشركة تعريف

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 :الخاص والشعار مفهوم العالمة

 
 التطلع للمستقبلالتكامل و

 

 
 :لمحة عن الشعار الجديد

 
 قطاع الخدماتو ،لموانئقطاع ا هيفي ثالثة قطاعات رئيسية  التنمية المستدامةات طويلة االجل واالستثمارالى  سيسكو تسعى شركة

التحول االقتصادي في المملكة العربية للمساعدة في تأسيس وبناء مستقبل  شركاتناتعمل والمياه.  وقطاع أنظمة ،الصناعيةواللوجستية 
 السعودية.

 
تسعى الى توسيع مجال اعمالها في مختلف القطاعات بما يكفل توفير تنوع في التطورالمستمر التنوع  وفي   وللمحافظة على نهج الشركة

 مصادر دخلها.

 
 الشريك المفضل داخل المملكة وخارجها على حد سواء. نظل لقد كنا دائما وسوف

 
 :الشعارات  المختارة

 

 
 
 

  

 الشعار القديم الشعار الجديد
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 علومات عامة عن الشركةم
 
 

 معها المتعاملالبنوك  اإلدارة مجلس

 
 علي رضا )رئيس المجلس( محمد أحمد

   عدنان عبدهللا ميمني             
   علوي محمد سعيد كامل         
   صالح أحمد حفني                
   وليد عبدالعزيز كيال             

   عامر عبدهللا علي رضا   
   جزار     عبد اللطيفعبدالعزيز

 

 
 بنك الجزيرة

 مصرف الراجحي
 البنك األهلي التجاري

 البنك السعودي البريطاني
 األولالبنك 

 مراجع الحسابات الرئيسي المكتب

 
 501 لألعمال ، جناح # المركز السعودي

 طريق المدينة المنورة ، حي البغدادية
 14221صندوق البريد  

 21424جدة 
 المملكة العربية السعودية

 +966 12 657 4455تلفون: 
 +966 12 657 4270فاكس: 

 infos@sisco.com.saبريد الكتروني : 

 www.sisco.com.sa:           الموقع

 
  شركائهكي بي إم جي الفوزان و

 مركز زهران لألعمال, برج )أ( الطابق التاسع
 شارع األمير سلطان

 55078صندوق البريد 
 21534جده 

 المملكة العربية السعودية
 +966 12 698 9595تلفون: 
 +966 12 698 9494فاكس: 

 متسجيل األسه الشركة في كبارالمسؤولين

 
 )الرئيس التنفيذي(            محمد كمال المدرس  
 )مدير الشؤون المالية(   فاروق أحمد شيخ      

 )مدير الشؤون القانونية( شيخ          رضا سليم 
 (ةالداخلي ةالمراجعرئيس )      هشام طارق الجندي

 (البشري التطويرمستشار )ريتشارد فيوري           
 شئون المساهمين(مدير قسم مقبول عمر عسوني      )
 مجلس اإلدارة( أمين سر) يوسف محمد ابوعليان   

 تقنية المعلومات( قسم مدير )      عبدهللا محمد حبادي 

 
 شركة مركز إيداع األوراق المالية

 العليا –طريق الملك فهد  6897
 15وحدة رقم 
 3388  – 12211الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 920001919  :تلفون 
 0112189326فاكس : 

 sdc.is@tadawul.com.saبريد اليكتروني : 
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 نظرة عامة عن األداء
 ) بالماليين - لاير سعودي (

 
 

  
  

  

  

  
 

  

473 

520 

561 

616 

640 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 المبيعات وايرادات األعمال

38 

56 

78 

91 

92 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 صافي الدخل

184 

210 

241 

265 

272 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك، واإلطفاء
 

173 

214 

265 

258 

266 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

766 

826 

913 

972 

1024 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

  حقوق المساهمين

 928  

 1,146  

 1,187  

 998  

 1,013  

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 القيمة السوقية
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 تحليل اقتصادي ألعمال الشركة
 

ً  ها نحو النموواصلت سيسكو مسار مليون لاير مقابل  92,1فقد حققت صافي ربح بمبلغ ، خالل السنوات الماضيةمع انجازاتها  متسقا
بمبلغ  م2016إيرادات خالل العام كما حققت الشركة  ،% 1,7مسجلة بذلك زيادة قدرها   م2015مليون لاير سعودي في عام   90,5
 .مليون لاير سعودي 616والذي بلغ  م2015% عن العام 3,9بنسبة زيادة قدرها  و مليون لاير سعودي 640

 
 

 
 

حيث ارتفعت اإليرادات الخاصة ويعود السبب الرئيسي لهذا االرتفاع إلى تحسن النتائج التشغيلية خاصةً األعمال المتعلقة بقطاع الموانئ 
إيرادات الخدمات اال انه كان هناك زيادة في  على الرغم من االنخفاض الطفيف في اإليرادات التشغيليةو ٪. 5.6بنسبة  بهذ القطاع

واصلت الشركة مواجهة كذلك   .% وذلك بسبب ارتفاع معدالت إشغال المستودعات والساحات1.1منطقة إعادة التصدير بنسبة اللوجستية و
 زيادة التكاليف التصاعدية والتي يرجع سببها الرئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.

 
  .لموانئ بإيجارات إضافيةل المؤسسة العامةماليين لاير سعودي في قطاع الموانئ بسبب مطالبة  4وخالل العام تم تكوين مخصص بمبلغ 
باإلضافة إلى الزيادة  مليون لاير سعودي على إجمالي صافي الدخل للمجموعة.  7.2 ة اضافية بمبلغكما أدى ارتفاع أسعار الطاقة الى تكلف

 %. 6.2قدرها بنسبة التي أسفرت عن انخفاض في األرباح التشغيلية  والموظفينصيانة فات الخاصة بالومصرالفي 
 

ً سجلت النتائج التشغيلية للشركات الزميلة تحسناً كما   9 مبلغالذي سجل  م2015مليون لاير مقارنة بالعام الماضي  11.2بمبلغ  ملحوظا
 .  زميلةالشركات حدى المليون لاير سعودي ال 4انخفاض في القيمة قدره مخصص تكوين على الرغم من  مليون لاير سعودي

 
ً مخصص  لعكسنتيجة  ارتفعت اإليرادات األخرى بشكل ملحوظ  عن  اتماليين لاير سعودي واستالم تعويض 7قدره لم يعد مطلوبا

  مليون لاير سعودي.  2.5 بمبلغقدرتسابقة  لسنوات اتمطالب
 
تتخذ الشركة نهجاً متحفظاً تجاه الخطط المستقبلية وتأثيرها على التدفقات النقدية مع الحفاظ  المملكةالحالي في  نظراً للوضع االقتصاديو

% لتصل 3.3زادت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة م 2016فخالل العام  ،على القدرة التنافسية ألعمال الشركة في بعض االستثمارات
لاير مليون  268.9إلى  م2015في العام  لاير سعوديمليون  125 مبلغ التدفقات النقدية لالستثمارات زادت منولكن  مليون 262.2إلى 

في رأس مال شركة سعودي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أعمال التوسع المستمرة في قطاع الموانئ واالستحواذ على حصة إضافية 
 %.5كنداسة لخدمات المياه تقدره بنسبة 

433 

101 

106 

 مليون لاير640 

 الموانئ

 الخدمات اللوجستية والصناعية

 أنظمة المياه

 المبيعات وايرادات األعمــال
 2016 (مليون لاير )

408 

100 

106 

 مليون لاير616

2015 
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 قطاعات األعمال
  

بالتنوع المتوازن مع الحرص على التنسيق المشترك بين الشركات في  تتميزهذه القطاعات، وقطاعات رئيسية ثالثةتعمل مجموعة شركات سيسكو في 
، وهذا التنوع في القطاعات وضع الشركة في مكانة تنافسية جيدة تمكنها م2016للعام أعمالها والذي انعكس بصورة إيجابية على النمو في األداء اإلجمالي 

 من االستفادة من الفرص االستثمارية المستقبلية بطريقة فعالة.
 
 

 

 قطاع الموانئ
 

 الصناعية و اللوجستية قطاع الخدمات

 

 قطاع أنظمة المياه

 
 شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

 
 بوابة البحر األحمرشركة محطة 

 
 
 

 

 

 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

 
 شركة تشغيل الخدمات المساندة

 
 المحدودة تالكي شركة اس ايه 

 
 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 

 
 شركة كنداسة لخدمات المياه

 

 الشركة الدولية لتوزيع المياه
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 الشركات التابعة
 

، أو من خالل قدرة سيسكو على التأثير في %50أو غير مباشرة بنسبة أكثر من الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة مباشرة 
 ، ويتم توحيد قوائمها المالية من ضمن قوائم سيسكو.اتالشركهذه إدارة 

 

 اسم الشركة ونشاطها رأس المال نسبة الملكية مقرها الرئيسي الدولة محل التأسيس

 %53 جدة السعودية
333  

 مليون ريـال

 (مقفلة)مساهمة  شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ
 

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها 
وتفريغها وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة 

بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الالزمة وتزويد السفن 
الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار في جميع األنشطة 

 .السابقة

 %21.2 جدة السعودية
555  

 مليون ريـال

 شركة محطة بوابة البحر األحمر 
 

تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها 
البحرية المساندة وتفريغها وخدمات الشحن والمالحة والخدمات 

الالزمة وتزويد السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف 
الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار في جميع األنشطة 

 .السابقة

 %76 جدة السعودية
140  

 مليون ريـال

 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
 

يتم إعادة  تخزين السيارات الواردة للمملكة والسيارات التي
تصديرها وتوفير ساحات لتخزين الحاويات وعمليات المناولة 

والفحص الجمركي والتصدير وإعادة التصدير وتوفير 
المستودعات وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع للبضائع في 
الساحات المفتوحة أو المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها 

 .ومناولتها

 %65 جدة السعودية
77.3 

 مليون ريـال 

 *(مقفلة)مساهمة شركة كنداسة لخدمات المياه
 

رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية  نشاط الشركة بشكليتمثل 
المياه المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما يتعلق بمشاريع 

 .المياه

 %97 جدة السعودية
15 

 مليون ريـال 

 شركة تشغيل الخدمات المساندة
 

مشاريع الخدمات في المدن الصناعية بكل من جدة تشغيل 
والرياض والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات 

والخدمات اللوجستية والخدمات المساندة للموانئ وخدمات نقل 
 .المياه وتجارة األجهزة والمعدات واآلالت الصناعية وقطع الغيار

 
  %.65% الى 60حصتها في رأس مال شركة كنداسة من م قامت شركة سيسكو بزيادة 2016خالل العام  * 
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 الشركات الزميلة
 

، وال يتم توحيد مع شركائها اآلخرين باالشتراك% أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها 50الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة 
 بالصافي.  محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية حصة الشركة في نتائج شركات زميلةت بند قوائمها المالية في قوائم سيسكو ويتم إدراج نتائجها المالية تح

 
 

 اسم الشركة ونشاطها رأس المال نسبة الملكية مقرها الرئيسي الدولة محل التأسيس

 %50 جدة السعودية
146  

 مليون ريـال

 
 الشركة الدولية لتوزيع المياه

 
المياه والمجاري والري مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال 

والصرف الصحي وشبكات المياه وتصريف السيول 
واألعمال الميكانيكية ومحطات تقنية المياه والمجاري 

ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري 

 .وتشغيل شبكات المياه بأنواعها
 

 %33.33 الجبيل السعودية
12  

 مليون ريـال

 
 ودةشركة اس ايه تالكي المحد

 
تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات 

والخدمات اللوجستية لقطاع البتروكيماويات  للمواد الصلبة 

 .والسائلة
 

 %45 الجبيل السعودية
20  

 مليون ريـال

 
 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 
صيانة وتشغيل محطات الكهرباء ومعامل النفط والغاز 

والمصانع البتروكيميائية ومعايرة اآلالت  وتحلية المياه

 .الدقيقة وتقديم الخدمات الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بها
 

 
 استثمارات اخرى:

 
ً  مليون لاير 9,4مليون دوالر ) 2,5تستثمر شركة سيسكو ما قيمته  - % من رأس مال شركة جروث جايت 1,17( والذي يمثل نسبة تقريبا

 مليون دوالر أمريكي. 213,3والبالغ  كوربوريشن )البحرين(
 %( 49م: 2015شركة خدمات المياه والبيئة السعودية )% من رأس مال 45تمتلك ما نسبته  )شركة تابعة لسيسكو( شركة كنداسة لخدمات المياه -
م: 2015)اس ايه فادوز زينمنت  شركة % من25 ما نسبته تمتلك( شركة تابعة لسيسكوالشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ) -

25)%. 
 

 
 

  



 
 

 13  2016 تقرير مجلس اإلدارة

     الموانئ لتطوير األحمر البحر شركة

 
 

 أنشئت عام م 2009

 نوع الشركة شركة مساهمة مقفلة

 للشركة الرئيس المقر ، السعوديةجده

 نشاط الشركة تطوير وإدارة وتشغيل محطات الحاويات

 رأس المال مليون لاير 333,125

 عدد األسهم لاير 10قيمة السهم  33.312.500

 :التأثير على أعمال سيسكو

ليس لها تأثير مباشر على نتائج األعمال حيث أن نشاطها الحالي يتمثل 
  في االستثمار في شركة محطة بوابة البحر األحمر

 

 عدد األسهم اء الشرك
 نسب الملكية

% 

 53.0 17,655,625 سيسكو

 20.0 6,662,500 سيتي أيالند القابضة

 16.0 5,330,000 زينل للصيانة

 10.0 3,331,250 تصدير

 1.0 333,125 زينل للصناعات

 100 33,312,500 مجموعال
 

 

 شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
 

 

 أنشئت عام م2007

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للشركة الرئيس المقر ، السعوديةجده

 نشاط الشركة وإدارة وتشغيل محطات الحاوياتتطوير 

 رأس المال مليون لاير 555,207

 عدد األسهم لاير1000سهم قيمة السهم  555,207

 التأثير على أعمال سيسكو

 إيرادات 67.6%

 اجمالي الموجودات 70.9%
 

 عدد األسهم اءالشرك
 نسب الملكية

% 

 60.0 333,125 سيسكو

لتطوير شركة البحر األحمر 
 الموانئ

117,704 21.2 

 8.0 44,416 سيتي أيالند القابضة

 6.8 37,754 زينل للصيانة

 4.0 22,208 تصدير

 100 555,207 مجموعال
 

 
 :تحليل االعمال

 
ً حيث تعرضت األعمال لظروف السوق  م كان2016عام الخالل  تغير اتجاهات  باالضافة الى، الغير مستقرةحجم التبادل التجاري المحلي منخفضا

الحاويات حيث انخفض إجمالي الحاويات المستوردة من خالل محطات المملكة مناولة  حجموكان لذلك أثر مباشر على   .تكاليفالالمستهلكين وارتفاع 
الصادرة عدد الحاويات بالنسبة لأما  (. قياسية حاوية مليون 1.42إلى  قياسية حاوية مليون 1.51من )% 6العربية السعودية على الساحل الغربي بنسبة 

ومع ذلك تم تعويض  ،(قياسيةمليون  1.47إلى  قياسية  حاويةمليون  1.53من )% 4انخفاضاً مماثالً قدره أيضاً )سواء المعبأة أو الفارغة( شهد والواردة 
 حاوية قياسية(. مليون 2.59إلى  وية قياسيةحا مليون 2.27من %  )14بسبب زيادة حجم البضائع الخاصة باعادة التصدير بنسبة االنخفاض هذا 
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أصبحت محطة بوابة حيث . م2016عام الفي  حاوية قياسيةمليون  4.11% لتصل إلى 2ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي بنسبة 

حاوية  مليون 0.97التي بلغت  ميناء جدة اإلسالمي  في دة التصديرالخاصة باعا الحاوياتالبحر األحمر للمرة األولى هي األعلى في مناولة أكبر عدد من 
 حاوية.مليون  0.59كان إجمالي حجم مناولة الشحن العابر من خالل محطة بوابة البحر األحمر فقد 

 
% 2زيادة قدرها ب حاويةمليون  1.56)سواء مستوردة أو مصدرة أو اعادة تصدير( من خالل الشركة  2016معام الفي بلغ مجموع عدد الحاويات المناولة 

 . م2015عام العن 
 

. لمعرفة مدى رضا العمالءالعديد من عمليات التحسين بمحطة بوابة البحر األحمر  قامت
واالستغالل األمثل لموارد  ،وعمليات المناولة ذلك باإلضافة إلى تحسين العمليات التشغيلية

ً العديد من الو المحطة، العمالء في خدمة خدمات القيمة التي تساعد أضافت المحطة أيضا
 . أفضلبشكل 

 
تم توفيرنماذج مبتكرة ومستحدثة في نظام تشغيل المحطة لتحسين كفاءة التخطيط كما 

كما أدى نظام تحديد المواعيد  العمليات البحرية والبرية. ديناميكية  للمحافظة على والرقابة
 ومستويات الخدمة.  العمالءالجديد إلى تحسين عالقات 

 
تمكنت  ،نتيجة للتحسينات التي أدخلت على إدارة العمليات واالستثمار في معدات إضافيةو

انتاجية زيادة حيث سجلت  للرصيف البحري المحطة من الحفاظ على مستويات انتاجية عالية
 .% 8 قدرها  اتالرافعوزيادة في عمل % 2قدرها  الرصيف البحريعلى 

 
واصلت الشركة االستثمار في منشآتها ومعداتها بشكل دوري،  برنامجها التوسعيوكجزء من 

من الشاحنات المزدوجة وذلك  (12)(  رافعات ساحات وعدد 8ثمانية ) استالم حيث تم 
لية  التخطيط ومراقبة األداء لتحسين عم (TOS)كما تم تطوير نظام التشغيل   لضمان القدرة على التعامل مع المطالب المتزايدة من الخطوط المالحية. 

 لتلبية متطلبات المسافنة وخدمات الساحات. 
  

 
وخالل هذا العام، طورت المحطة أيضاً سعتها لمناولة الحاويات المبردة بزيادة عدد 

ً ثابتإضافة إلى ذلك  مقبس، 2.400 الىمقابس التبريد   أنشأت المحطة مرفقا
خسائر  ذلك للحد منو درجة مئوية 40و  20بين  ما ةدرجة الحرار للحفاظ على

 .يركفحص الجمالأثناء عملية  المتكبدة الشحن
 

وقد أكد هذا األداء قدرة المحطة على تحقيق نظام تحسين األداء بأعلى نسبة منذ عام 
مما كان له األثر في تحسين وتنظيم حركة السفن وزيادة الطاقة االستيعابية  2014

خاصةً السفن العمالقة ، أكبر عدد ممكن من السفن الحتواءفي الرصيف البحري 
كبر أعتبر من الجيل الجديد العمالقة والتي تسفن من  عدداً حيث استقبلت المحطة 
مترا  390 أكثر من طولوبحاوية نمطية  19,000لم بسعة سفن الحاويات في العا

ة على ساحل البحر المتميزة واعتبارها الوجهة المفضلالمحطة  امكانياتؤكدة بذلك م
  .األحمر

 
 
 

وتعزيزاً لهذا األداء المتميز فقد تم التركيز على تحسين وتنظيم 
العمليات التشغيلية لزيادة االستفادة من الموارد المتاحة وتطوير 

باإلضافة إلى تطوير سبل جديدة  رضاء العمالء.اإلنتاجية لما فيه 
المضافة التي تساهم بشكل تحسين العديد من الخدمات ذات القيمة و

ة لألداء وقد وضعت المحطة معايير جديد ،مباشر في خدمة العمالء
وتواصل جهودها لكسب ثقة عمالئها والذي  ،التشغيلي في المنطقة

جميع الجهات الرسمية والحكومية التي تتعامل معها كذلك تؤكده 
 .الشركة
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 إنتاجية الرصيف إنتاجية الرافعات

 التحركات بالساعة
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 معدل السفن العمالقة 
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 (الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )تصدير

 
  

 أنشئت عام م1999

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للشركة الرئيس المقر ، السعوديةجدة

تطوير وإدارة وتشغيل منطقة إعادة 
التصدير  ومناولة الحاويات والمركبات 

 والبضائع
 نشاط الشركة

 رأس المال مليون لاير 140

لاير  1000قيمة السهم    140.000
 سعودي

 عدد األسهم

 التأثير على أعمال سيسكو

 إيرادات 15,8%

 اجمالي الموجودات 11,6%
 

 عدد األسهم اءالشرك
 نسب الملكية

% 

 76 106,400 سيسكو

 24 33,600 زينل للصناعات

 100 140,000 مجموعال
 

 
 تحليل األعمال:

 
ى  عليى  ،بتقنيية عالييةاستمرت شركة تصدير فيي سيعي ا بيتك ت يوك الرافيدة فيي لطياع الخيدمات اللوجسيتية المت املية   تشيم  مسيتودعات وسياحات تخيوين وفقيا

االوضياع االلتصيادية  عليى اليرغم مين المعايير العالمية والذي يعتبر من أهم أهداف الشركة للبقاء في طليعة موفري هذا النيوع الممييو مين المرافيل اللوجسيتية

 خالل العام.الغير مستقرة 

  

م واج ت الشركة تحديات كثيرة حيث تعيرض عمالف يا لويغوط هافلية لتخفييك الت ياليف وتحسيين العملييات التشيغيلية، وبيالرغم مين ذليك 2016وخالل العام 

ى  2.41إلى  1.95من  بعمالف االخاص  ود االيجارفترة عقمعدل تصدير من زيادة  شركة تم نت  . سنويا

  
 م2015% )في عام 97حيث بلغت نسبة اإلشغال للساحات المفتوحة م 2016لعام وصلت الشركة إلى معدالت عالية من االستيعاب واإلشغال لكافة منشآتها 

متر  507.000من إجمالي المساحة القابلة للتتجير %(92وصلت الى 

ى بش   مربع، في حين ارتفع معدل إشغال المست من  طفيفودعات أيوا

متر  72,000% بإجمالي مساحة متوفرة لإليجار لدرها 62% إلى 58

 مربع.

 

  

اال أك الشييركة  م2016عييام الخييالل  حجييم العملييياتوبييالرغم ميين انخفيياض 

ى حيييث سييجلت ايرادت ييا ميين الخييدمات  حافظييت علييى اسييتقرار ايرادت ييا نسييبيا

عقييود  مجمييوع االيييرادات وايرادات ييا ميين % ميين 40التشييغيلية مييا نسييبت  

  % من إجمالي إيرادات هذا القطاع.60التتجير حوالي 

 
تشمل التتبع اإللكتروني عبر   قدمت الشركة أيضاً ميزات تكنولوجية جديدة

نة في المنطقة. أو لحاوياتلاالنترنت للتخليص الجمركي و  المركبات المخزَّ
يتيح تدفق المعلومات بسهولة ويحد من  الكتروني متميزنظام تم انشاء كما  

 .المعامالت الورقية
 

ت باالستفادة من لقد سجلت الشركة أداًء متميزاً في جميع مجاالت العمليات الخاصة بها، وتستمر في سعيها للوصول إلى معدالت أعلى في التشغيل واإليرادا
 مناطق ومراكز خدمات لوجستية مشابهه خارج منطقة ميناء جدة اإلسالمي.، وذلك عن طريق تطوير ربها الناجحة في السنوات السابقةتجا
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 شركة تشغيل الخدمات المساندة

 
 

 عدد األسهم اءالشرك
 نسب الملكية

% 

 97 14,550 سيسكو

 3 450 تصدير

 100 15,000 مجموعال

 
 
 

 أنشئت في م 2004

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للشركة الرئيس المقر السعودية ،جده

خدمات المساندة الصناعية بما في ذلك 
الخدمات اللوجستية والنقل للمواد ومناولة 

 الحاويات وإدارة محطات الوقود
 الشركة نشاط

 رأس المال مليون ريـال 15 

لاير  1000 قيمة السهم   15.000
 سعودي

 عدد األسهم

 سيسكو أعمال على التأثير

 إيرادات 0,2%

 اجمالي الموجودات 0,8%
 

 
 تحليل األعمال:

 
ت جديدة.  كما تواصل إسناد تطوير أعمالها من خالل زيادة التركيز على الخدمات اللوجستية وتعزيز الخدمات الحالية المرتبطة بها وتطوير منتجات وخدما

 الخدمات اللوجستية في المملكة.تقديم تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال 
 

قامت الشركة بمضاعفة نشاطها في خدمات الصيانة للمعدات اللوجستية بتطوير ورشة فقد  باإلضافة إلى أنشطتها في إدارة العمليات اللوجستية في الميناء
تقدمة الشركة من  هذا بجانب ما  صيانة متنقلة بتصميم محترف والتي ستقوم بنقلة نوعية لخدمات الصيانة للشاحنات والمعدات مثل الرافعات الشوكية.

  خدمات مساندة في اإلدارة والتشغيل في الموانئ وخدمات النقل.
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 المحدودة شركة اس ايه تالكي

 

 عدد األسهم اءالشرك
 نسب الملكية

% 

 33.3 4,000 سيسكو

 33.3 4,000 الفرد تالكي

 33.3 4,000 ازميل )مجموعة الجبر(

 100 12,000 مجموعال

 
 
 
 

 أنشئت في م 2004

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للشركة الرئيس المقر ، السعوديةالجبيل

التعبئة وتغليف وتخزين ومناولة وتوزيع المواد 
 والمنتجات البتروكيماوية والمواد الخطرة

 نشاط الشركة

 رأس المال ليون ريـالم 12 

 عدد األسهم لاير سعودي 1000 قيمة السهم  12,000

 سيسكو: التأثير على أعمال

ال تدمج  شركة اس ايه تالكي المحدودة، حيث أن نتائج اعمال ال يوجد
ضمن نتائج سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من 

 صافي نتائج األعمال.

 إيرادات مليون لاير 157,5

 اجمالي الموجودات مليون لاير 106,8
 

 
 تحليل األعمال:

 
 على ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في إدارة سلسة االمدادات للصناعات البتروكيماوية.م 2016خالل العام س.أ.تالكي  شركة حافظت

 

ناتبت" في مدينة " شركة ذلك باالستحواذ على اثنين من أهم المشاريع في المنطقة الغربية، مشروعمن الرقعة الجغرافية لمشاريعها وكما وسعت الشركة  
 مناولة البتروكيماويات داخل المشاريع.غ" في مدينة رابغ كعقود إلدارة و"بتروراب كةشر مشروعينبع الصناعية و

 

% وأيضاً كان هناك 3.7مليون لاير بزيادة قدرها  157.5حيث بلغت ايراداتها مالية ال هاانعكس تحسن األداء التجاري والتشغيلي للشركة أيضاً على نتائج
 .يعكس تفاؤل اإلدارة للسنوات القادمة مما% 20.4زيادة في األصول بنسبة قدرها 
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 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 

 عدد األسهم اءالشرك
 نسب الملكية

% 

 45 9.000 سيسكو

شركة ستورك للخدمات الفنية 
 القابضة

11.000 55 

 100 20.000 مجموعال

 
 
 
 

 أنشئت في م 2014

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم ، السعودية الجبيل

صيانة وتشغيل المحطات الصناعية بما في ذلك 
محطات توليد الطاقة والبتروكيماويات وتحلية 
المياه، وتوفير الخدمات الكهربائية والميكانيكية 

 ذات الصلة

 نشاط الشركة

 رأس المال مليون ريـال 20 

 األسهمعدد  لاير سعودي 1.000 قيمة السهم  20.000 

 التأثير على أعمال سيسكو:

ال يوجد ، حيث أن نتائج اعمال شركة ستورك ال تدمج ضمن نتائج سيسكو 
 الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج األعمال

 إيرادات مليون لاير 1.016

 اجمالي الموجودات مليون لاير 9.205
 

 
 تحليل األعمال:

 
ز مدينة الجبيل الصناعية ومجال عملها في صيانة المنشئات البتروكيميائية ومنشئات النفط والغاز والطاقة ومحطات تحلية المياه. وتم تجهيتقع الشركة في 

م 5.000الورش باألجهزة الحديثة التي تقع على مساحة اجمالية قدرها 
2

م 2.700تشمل منها على  
2

  ً تقديم  ، والتي بإمكانهامنطقة مغطاة ومحكمة بيئيا
ك توفير خدمات الصيانة الدورية للتوربينات البخارية والغازية والمضخات والغاليات وإصالح الصمامات وتصنيع الشدادات والمشابك الصناعية، وكذل

 المذكورة.خدمات إصالح المعدات والتروس.  باإلضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمات هندسية وفنية متنوعة وعمليات الفحص والقياس للمعدات 
 

محلياً فقد تأثرت أعمال الشركة بهذا لنفط والبتروكيميائيات عالمياً ولكن نظراً لتباطؤ سوق او، فيذ العديد من المشاريعقامت الشركة بتن 2016خالل العام 
المنافسة الشديدة في هذا المجال وهذه  االنخفاض مما أثر على نتائجها التشغيلية والمالية.  وتسعي إدارة الشركة للمحافظة على حصتها السوقية في ظل

 الظروف.  كما تقوم شركة سيسكو بتقييم األداء العام لهذه الشركة وإعادة دراسة استراتيجيتها لالستمرار في هذا النشاط.  
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 شركة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مغلقة(

 
 

 أنشئت عام م2000

 نوع الشركة * شركة مساهمة مغلقة

 للشركة الرئيس المقر السعودية ه،جد

بناء وتشغيل محطات تحلية المياه 
 وتوزيع المياه

 نشاط الشركة

 رأس المال مليون ريـال 77,3 

لاير  1,000 قيمة السهم   77.300
 سعودي

 عدد األسهم

 التأثير على أعمال سيسكو

 إيرادات 16.5%

 اجمالي الموجودات 10%
 

 عدد األسهم اءالشرك
 الملكيةنسب 

% 

 65.0 5,024,500 *سيسكو

شركة محمد عبداللطيف جميل 
 المحدودة

2,705,500 35.0 

 100 7,730,000 مجموعال

 
م قامت شركة سيسكو بزيادة حصتها في رأس مال 2016*خالل العام 

  %.65% الى 60شركة كنداسة من 

 
 تحليل األعمال:

 
مياه  ةة العربية السعودية عن طريق تحليالخاص التي تستثمر في انتاج وتحلية المياه الصالحة للشرب بالمملكتعتبر شركة كنداسة من أوائل شركات القطاع 

 .معات التجارية والسكنية الرئيسيالبحر التي يتم توصيلها للمنطقة الصناعية بمدينة جدة وبعض المج
 

وذلك دخول العديد من المنافسين الجدد في هذا القطاع وجود شركات حديثة ومن بالرغم  المياه ة في قطاع أنظمةالرائد الشركةهي  وتظل شركة كنداسة
 .٪ من اجمالي المياه المزودة للعمالء الصناعيين وغيرهم60بالمحافظة على حصتها السوقية التي بلغت أكثر من 

 
 19.78أكثر من  م 2016بلغ إجمالي الكميات المباعة من المياه خالل 

مليون م
3

م 20,03بالعام الماضي الذي بلغ مقارنة  
3

كما تنتج شركة ، 
كنداسة مياه محاله بجودة عالية تتجاوز المعايير التي وضعتها منظمة 

مع العلم  .)ساسو(الصحة العالمية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية
مليون متر مكعب  22هي  لشركة كنداسة المصممةالطاقة االنتاجية  أن

 % منها.90 ما نسبتهاستُخدمت المحطة  م2016م عاالسنوياً وخالل 
 

وهي تستخدم كنداسة في محطاتها لتحلية المياه تقنية التناضح العكسي 
، مناسبة عطفاً على كميات اإلنتاج والتي تعتبر ذات تكلفةتكنولوجيا فعالة 

وتستهلك معدالت مناسبة للطاقة وأقل تأثيراً على البيئة إضافة إلى ذلك 
قامت بتركيب أنظمة معالجة أولية للمياه المالحة من خالل فإن الشركة 

مرشحات مزدوجة ذات تقنية عالية إلضافة مرحلة متقدمة من تصفية 
المياه الداخلة للمحطة بحيث ال تتأثر بالتغيرات الموسمية لنوعية مياه 

 البحر.
 

العام يومياً والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في بداية  3م 6.000غ بسعة راب مدينةإنشاء محطة صغيرة في  علىكنداسة العمل  م بدأت2016خالل العام 
 .م بمشيئة هللا تعالى2018
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 :لشركة كنداسة أخرى استثمارات

 
م 1.000% في محطة صغيرة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 60تمتلك كنداسة نسبة 

3
ً في مدينة الح  لوضع ل ونظراً ديدة بجمهورية اليمن.  يوميا

ً  الغير مستقرواألمني السياسي   . فإن أعمال الشركة قد توقفت في المحطة حتى إشعار أخر ،حاليا
 
ً نسبة و   والتي تدير عقد تشغيل محطة الخطوط )ويسكو السعودية( % في شركة خدمات المياه والبيئة السعودية المحدودة49تمتلك شركة كنداسة أيضا

م 12.000السعودية لتحلية المياه بطاقة تصل إلى  العربية
3
 في اليوم الواحد وهي تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية وتحقق النتائج المتوقعة. 
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 الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

 
 

 نسب الملكية عدد األسهم اءالشرك

 50 73,000 سيسكو

 50 73,000 اميوتر )احدى شركات اميانتيت(

 100 146,000 مجموعال
 

 أنشئت في م2006

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للشركة الرئيس المقر ، السعوديةجدة

توزيع المياه الصالحة للشرب ومعالجة 
مياه الصرف الصحي واستخدام تدوير 

 إعادة المياه للري
 نشاط الشركة

 رأس المال مليون لاير 146 

لاير  1,000 قيمة السهم   146,000
 سعودي

 عدد األسهم

 التأثير على أعمال سيسكو:

ال يوجد ، حيث أن نتائج اعمال شركة توزيع ال تدمج ضمن نتائج 
سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج 

 األعمال

 إيرادات مليون لاير 230,7

 اجمالي الموجودات مليون لاير 269,9
 

 
 تحليل األعمال:

 
عية السعودية تعمل شركة توزيع في توفير المياه الصالحة للشرب للمدينة الصناعية بجدة والرياض والقصيم بعد حصولها على امتياز من هيئة المدن الصنا

الرياض واألولى )مدن(.  ويشمل عقد االمتياز إنشاء وتطوير وتشغيل شبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الصناعية الثانية ب
 بالقصيم.

 
 

 % من الطلب.90االمتياز لتلبية أكثر من حق استمرت الشركة الدولية لتوزيع المياه بالتوسع في تغطية المناطق الصناعية بموجب  2016عام الخالل 
 .(سدير، الخرج، الزلفي، وحفر الباطن شقراء،)  التالية: في المدن الصناعية العمالء ةوخدم والصيانة بعمليات التشغيلأيضاً  الشركة بدأتكما 

  
 بجدة. 3 ، 2المدينة الصناعية الصيانة في  خدماتتوفير لالبرتغالية أكوابور مع شركة امتياز  حقوقامت شركة توزيع بعمل اتفاق مشترك  باإلضافة إلى ذلك
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 المؤشرات المالية
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 قائمة المركز المالي

 2016 ر.س. باآلالف
15 – 16 

 التغير نسبة
2015 2014 2013 2012 

       

       الموجودات

       

       الموجودات المتداولة:

 163,051 209,418 273,438 252,669 %23- 195,404 نقد وما في حكمه

 84,821 102,640 101,304 118,565 -4% 113,962 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 14,912 18,959 27,496 37,172 11% 41,179 مخزون

 350,545 %14-  408,406  402,239 331,017 262,784 

       الموجودات غير المتداولة:

 82,850 87,984 107,766  114,542 4%  118,777 استثمارات 

 562,397 606,756 633,922 707,654   29% 911,134   ممتلكات، آالت ومعدات

 1,573,447 1,501,114 1,437,526 1,369,898 %5- 1,302,261 االصول االخرى طويلة االجل

 2,332,172 %6 2,192,093 2,179,214 2,195,854 2,218,694 

       

 2,481,478 2,526,871 2,581,452 2,600,499 %3 2,682,717 الموجودات إجمالي

       

       المطلوبات وحقوق الملكية 

       

       المطلوبات المتداولة:

 121,252 114,973 133,527 149,612 %3- 144,520 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

116,018 3% 112,483 109,795 102,567 89,871 

 260,538 -1% 262,094 243,321 217,540 211,123 

       المطلوبات غير المتداولة:

الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

836,402 - 838,185 946,160 1,038,557 1,096,520 

 39,743 37,315 44,167 44,674 22% 54,602 األجلمطلوبات أخرى طويلة 

 11,204 13,756 17,936 21,639 %8 23,375 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 914,379 %1 904,498 1,008,263 1,089,628 1,147,468 

       حقوق الملكية 

 680,000 680,000 680,000 680,000 - 680,000 رأس المال

 36,409 36,409 36,409 36,409 - 36,409 عالوة إصدار 

 12,121 20,527 32,238 45,815 30% 59,629 االحتياطيات

 (3,450) (730) 9,344 13,152 %36- 8,447 احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

 41,106 88,740 155,106 196,638 %22 239,517 األرباح/)الخسائر( المتراكمة

للمساهمين في الشركة حقوق الملكية العائدة 
 األم

1,024,001 5% 972,014 913,098 826,404 766,186 

 356,701 393,299 416,770 461,893 %5 483,800 حقوق الملكية غير المسيطرة

 1,122,887 1,219,703 1,329,868 1,433,907 %5 1,507,801 مجموع حقوق الملكية

       

 2,481,478 2,526,871 2,581,452 2,600,499 %3 2,682,717 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة المركز المالي
 )تحليل أفقي( 

 

 كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.  2012يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 

 2016 2015 2014 2013 2012 

      

      الموجودات

      

      الموجودات المتداولة:

 100 128 168 155 120 نقد وما في حكمه

 100 121 119 140 134 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 100 127 184 249 276 مخزون

 133 155 153 126 100 

      الموجودات غير المتداولة:

 100 106 130 138 143 استثمارات 

 100 108 113 126 162 ممتلكات، آالت ومعدات

 100 95 91 87 83 االصول االخرى طويلة االجل

 105 99 98 99 100 

      

 100 102 104 105 108 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات وحقوق الملكية 

      

      المطلوبات المتداولة:

 100 95 110 123 119 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 100 114 122 125 129 المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكيةالجزء 

 123 124 115 103 100 

      المطلوبات غير المتداولة:

الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت 
 بنكية

76 76 86 95 100 

 100 94 111 112 137 مطلوبات أخرى طويلة األجل

 100 123 160 193 209 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 80 79 88 95 100 

      حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:  

 100 100 100 100 100 رأس المال

 100 100 100 100 100 عالوة إصدار 

 100 169 266 378 492 االحتياطيات

 100 (21) (271) (381) (245) احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

 100 216 377 478 583 األرباح/)الخسائر( المتراكمة

 100 108 119 127 134 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

 100 110 117 129 136 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 100 109 118 128 134 اجمالي حقوق الملكية

      

 100 102 104 105 108 وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات
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  قائمة المركز المالي
 )تحليل عمودي(

 
 يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .

 2016 2015 2014 2013 2012 

      

      الموجودات

      

      المتداولة:الموجودات 

 6.6 8.3 10.6 9.7 7.3 نقد وما في حكمه

 3.4 4.1 3.9 4.6 4.2 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 0.6 0.8 1.1 1.4 1.5 مخزون

 13.1 15.7 15.6 13.1 10.6 

      الموجودات غير المتداولة:

 3.3 3.5 4.2 4.4 4.4 استثمارات 

 22.7 24.0 24.6 27.2 34.0 ممتلكات، آالت ومعدات

 63.4 59.4 55.7 52.7 48.5 االصول االخرى طويلة االجل

 86.9 84.3 84.4 86.9 89.4 

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات وحقوق الملكية 

      

      المطلوبات المتداولة:

 4.9 4.6 5.1 5.8 5.4 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت 
 بنكية

4.3 4.3 4.3 4.0 3.6 

 9.7 10.1 9.4 8.6 8.5 

      المطلوبات غير المتداولة:

الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

31.2 32.1 36.7 41.1 44.1 

 1.6 1.5 1.7 1.7 2.0 مطلوبات أخرى طويلة األجل

 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 34.1 34.8 39.1 43.1 46.2 

      حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:  

 27.4 26.9 26.3 26.1 25.3 رأس المال

 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 عالوة إصدار 

 0.4 0.9 1.2 1.8 2.2 االحتياطيات

 (0.1) - 0.5 0.5 0.3 احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

 1.7 3.5 6.0 7.6 8.9 األرباح/)الخسائر( المتراكمة

 30.9 32.7 35.4 37.4 38.2 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

 14.4 15.6 16.1 17.8 18.0 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 45.3 48.3 51.5 55.1 56.2 اجمالي حقوق الملكية

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة الدخـــل
 

 2016 ر.س. باآلالف
16-15 

 نسبة التغير 
2015 2014 2013 2012 

       

 473,441 520,024 560,999 616,084 %4 640,318 المبيعات وايرادات االعمال

 (257,661) (260,400) (277,375) (320,276) %7 (342,972) واالعمال تكلفة المبيعات

 215,781 259,624 283,624 295,808 %1 297,346 الربح االجمالي

       

 (11,887) (12,443) (13,621) (14,220) %7- (13,287) مصاريف عمومية و إدارية 

 (92,499) (104,478) (110,801) (109,444) %12 (122,639) مصاريف بيع و توزيع

 111,394 142,703 159,203 172,145 %6 161,420 مجمل الربح التشغيلي

       

 (33,399) (37,464) (36,532) (34,353) %6 (36,279) مصاريف تمويلية

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر 
 الشركات الزميلة

11,253 24% 9,066 (305) (1,255) (8,072) 

 10,598 594 7,939 2,124 %466 12,013 إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل 
 الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

148,408 - 148,981 130,305 104,578 80,521 

       

صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات 
 المتوقفة

- - 1,074 893 (1,486) (173) 

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية 
 غير المسيطرة

148,408 -1% 150,055 131,198 103,093 80,348 

 (5,595) (6,465) (7,566) (8,120) %32- (5,513) الزكاة

 74,753 96,627 123,632 141,936 %1 142,894 صافي الدخل للمجموعة

       

       صافي الدخل العائد الى:

 36,527 40,587 45,555 51,427 %1- 50,802 حقوق الملكية غير المسيطرة

 38,226 56,040 78,077 90,509 %2 92,092 الشركات التابعة

 
 :مالحظات

 تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام .1
 الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي لكل شركة في الجزء الخاص بذلك.  .2
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  قائمة الدخــل
 )تحليل أفقي(

 
 كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة. م 2012يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

      

 100 110 118 130 135 المبيعات وايرادات االعمال

 100 101 108 124 133 تكلفة المبيعات واالعمال

 100 120 131 137 138 الربح االجمالي

      

 100 105 115 120 112 مصاريف عمومية و إدارية 

 100 113 120 118 133 مصاريف بيع و توزيع

 100 128 143 155 145 مجمل الربح التشغيلي

      

 100 112 109 103 109 مصاريف تمويلية

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات 
 الزميلة

(139) (112) 4 16 - 

 100 6 75 20 113 إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 
 وحقوق الملكية غير المسيطرة

184 185 162 130 100 

      

 100 100 100 100 - صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفة

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 
 المسيطرة

184 187 163 128 100 

 100 116 135 145 99 الزكاة

 100 129 165 190 191 صافي الدخل للمجموعة

      

      صافي الدخل العائد الى:

 100 111 125 141 139 حقوق الملكية غير المسيطرة

 100 147 204 237 241 الشركات التابعة
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  قائمة الدخل
 )تحليل عمودي(

 
 التحليل العمودي اجمالي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .يستخدم 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

      

  100.0  100.0  100.0 100 100 المبيعات وايرادات االعمال

 (54.4) (50.1) (49.4) (50.0) (53.6) تكلفة المبيعات واالعمال

  45.6   49.9  50.6 46.4 48.0 الربح االجمالي

      

 (2.5) (2.4) (2.4) (2.3) (2.1) مصاريف عمومية و إدارية 

 (19.6) (20.1) (19.8) (17.8) (19.2) مصاريف بيع و توزيع

  23.5  27.4  28.4 27.9 25.2 مجمل الربح التشغيلي

      

 (7.1) (7.2) (6.5) (5.6) (5.7) مصاريف تمويلية

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات 
 الزميلة

1.8 1.5 (0.1) (0.2) (1.7) 

  2.2  0.1  1.4 0.3 1.9 إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 
 وحقوق الملكية غير المسيطرة

23.2 24.2 23.2  20.1  17.0  

      

 (0.0) (0.3) 0.2 0.2 - الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفةصافي 

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 
 المسيطرة

23.2 24.4 23.4  19.8  17.0  

      

 (1.2) (1.2) (1.4) (1.4) (0.9) الزكاة

  15.8  18.6  22.0 23.0 22.3 صافي الدخل للمجموعة

      

      العائد الى:صافي الدخل 

 7.7 7.8 8.1 8.3 7.9 حقوق الملكية غير المسيطرة

 8.1 10.8 13.9 14.7 14.4 الشركات التابعة
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 النسب المالية الرئيسية
 

 2016 2015 2014 2013 2012 

      نسب السيولة

 1.2 1.5 1.7 1.6 1.3 نسبة التداول

 1.2 1.4 1.5 1.4 1.2 النسبة السريعة

 0.8 1.0 1.1 1.0 0.8 الى المطلوبات المتداولةالنقد 

 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات

      

      نسبة هيكل رأس المال

 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 الرفع المالينسبة 

 3.4 3.8 4.6 5.3 5.1 نسبة تغطيِة الفائدة

      

      نسب النشاط

 71.3 70.6 47.0 55.1 50.8 متوسط فترة التحصيل

 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 العائد على األصول الثابتة

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 معدل دوران األصول

 5.6 5.1 5.5 5.2 5.6 معدل دوران الذمم المدينة

      

      نسب الربحية

 45.6 49.9 50.6 48.0 46.4 اإلجماليهامش الربح 

 23.5 27.4 28.4 27.9 25.2  هامش الربح التشغيلي

 17.0 20.1 23.4 24.4 23.2 هامش صافي الربح

 3.0 3.8 4.8 5.5 5.3  العائد على رأس المال العامل

 6.7 7.9 9.3 9.9 9.5  العائد على حقوق المساهمين

واالستهالك، واإلطفاء إلى هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
  المبيعات

42.5 43.0 42.9 40.5 38.9 

      

      االستثمار / نسبة السوق

 24.3 20.4 15.2 11.0 11.0 نسبة السعر إلى العائد

      القيمة السوقية للسهم

 13.7 16.9 17.5 14.7 14.9 في نهاية السنة

 20.2 16.8 20.7 20.4 16.8 أعلى قيمة خالل العام

 13.0 13.2 15.2 13.0 9.5 أقل قيمة خالل العام

 11.3 12.1 13.3 14.1 14.9 قيمة السهم الدفترية

القيمة السوقية / هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 واالستهالك، واإلطفاء

3.7 3.8 4.9 5.4 5.0 

قيمة الشركة /  هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 واإلطفاءواالستهالك، 

8.3 8.2 9.9 11.7 12.5 
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 نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي
 

 2016 2015 2014 2013 2012 

      

      )ر.س. باآلالف(قائمة المركز المالي 

 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 رأس المال

 12,121 20,527 32,238 45,815 59,629 احتياطيات

 766,186 826,406 913,098 972,014 1,024,001 المساهمينحقوق 

 1,096,520 1,038,557 946,160 838,185 836,402 قروض طويلة االجل

 2,270,355 2,309,332 2,338,130 2,338,405 2,422,180 رأس المال العامل

 562,397 606,756 633,922 707,654 911,134 ممتلكات، آالت ومعدات

 1,573,447 1,501,114 1,437,526 1,369,898 1,302,261 طويلة األجلاألصول 

 51,661 113,478 158,917 146,312 90,007 صافي الموجودات المتداولة / رأس المال العامل

      

      )ر.س. باآلالف(قائمة الدخل 

 473,441 520,024 560,999 616,084 640,318 المبيعات

 215,781 259,624 283,624 295.808 297.346 الربح اإلجمالي

 111,394 142,703 159,203 172,145 161,420 الربح التشغيلي

 80,521 104,578 131,198 150,055 148,408 الربح قبل الزكاة

 38,226 56,040 78,077 90,509 92,092 الربح بعد الزكاة

 184,234 210,372 240,981 264,687 272,088 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء

 0.56 0.82 1.15 1.33 1.35 صافي ربح السهم

      

      )ر.س. باآلالف(قائمة التدفقات النقدية 

 173,194 214,029 264,880 257.984 266.257 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

 (89,782) (111,017) (89,322) (125,023) (268,930) االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

 (140,266) (56,646) (111,538) (153.731) (54.592) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (56,853) 46,367 64,020 (20,769) (57,265) صافي التغير في النقد وما في حكمه

 163,051 209,418 273,439 252,669 195,404 السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 

      

      رى ــــأخ

 13.65 16.85 17.45 14.67 14.9 سعر االقفال

 928 1,146 1,187 998 1,013 القيمة السوقية

 2,308 2,471 2,386 2,157 2,253 قيمة الشركة

 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 عدد األسهم المصدرة

      

      إحصائيات االنتاج

 1,367 1,396 1,411  1,554      1,614 حاويات )وحدة قياسية باآلالف( 

 14,825 29,089 33,299  39,855      14,160 المركبات )عدد(

 98,643 112,921 124,076  110,907      44,739 البضائع العامة )طن متري(

 11.8 9.8 17.2 20.0    19.8 المياه )متر مكعب(
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 التحليل الجغرافي لإليرادات
 

 المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعوديةالتابعة بشكل رئيسي في تعمل الشركات 
  

  اسم الشركة
 )ر.س. باألالف(

2016 2015 

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

 المنطقة الشرقية

شركة محطة بوابة البحر األحمر 
 المحدودة 

432,959 - - 409,706 - - 

الشركة السعودية لتنمية التجارة 
  والصادرات المحدودة

99,851 - - 99,606 - - 

 - - 105,896 - - 105,782   شركة كنداسة لخدمات المياه

 - - 876 - - 1,726 شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة

 االجمالـــي
640,318 -  616,084 - - 

640,318 616,084 

 
 

 ، فإن توزيع اإليرادات لها كما يلي:والتي تعمل في مناطق متعددة يتم توحيد القوائم المالية لها ، التي الالزميلةشركات سيسكو  
 

 اسم الشركة
 )ر.س. باألالف(

2016 2015 

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقية

 - 105,258 97,161 - 120,487 110,236 الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

 151,849 - - 138,625 - 18,884 المحدودة شركة اس ايه تالكي

 2,592 - - 1,016 - - شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 االجمالـــي
129,120 120,487 139,641 97,161 105,258 154,441 

389,248 356,860 
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 تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
 ر.س. باألالف()

 اسم الشركة رقم
الجهة 
 المقرضة

سنة 
 االقتراض

أصل مبلغ 
 القرض

الرصيد في 
01/01/2016 

القروض 
 الجديدة

القروض 
 المسددة

 الرصيد في

 م31/12/2016

1 

شركة محطة 
بوابة البحر 

األحمر 
 المحدودة

بنك 
 ،الراجحي

البنك 
السعودي 
 الفرنسي

2016 260,000 - 118,230 - 118,230 

بنك 
 ،الراجحي

البنك 
السعودي 
 الفرنسي

2008 1,271,091 940,559 - 91,674 848,884 

2 

الشركة 
السعودية 

لتنمية 
التجارة 

والصادرات 
 المحدودة

األهلي البنك 
 التجاري

2013 35,000 21,875 - 12,948 8,927 

3 

شركة 
كنداسة 
لخدمات 

 المياه

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
 السعودي

2011 109.083 18,000 - 9,000 9,000 

البنك 
السعودي 
 البريطاني

2013 6,000 1,500 - 1,500 - 

البنك األهلي 
 التجاري

2009-11 23,556 1,559 - 1,559 - 

البنك 
السعودي 
 البريطاني

2016 24,000 - - - - 

 985,041 116,681 118,230 983,492 1,728,730 المجموع

 

 جدول االستحقاق
 )ر.س. باألالف(

 اسم الشركة
 

 شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
 

الشركة السعودية 
لتنمية التجارة 
والصادرات 

 المحدودة

شركة كنداسة 
 لخدمات المياه

 المجموع

 الجهة المقرضة
 ، بنك الراجحي

 البنك السعودي الفرنسي
 ، بنك الراجحي

 البنك السعودي الفرنسي
 البنك األهلي التجاري

صندوق التنمية 
الصناعية 
 السعودي

 116,018 9,000 8,927 - 98,091 مستحقة خالل سنة

 121,983 - - 17,025 104,958 أكثر من سنة الى سنتين

 418,224 - - 57,176 361,049 سنتين الى خمس سنواتأكثر من 

 328,816 - - 44,029 284,787 أكثر من خمس سنوات

 985,041 9,000 8,927 118,230 848,884 31/12/2016الرصيد في 
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  المدفوعات الحكومية و النظامية
 )ر.س. باألالف( 

 2015 2016 البيان

 12,459 13,379 مصلحة الزكاة والدخل والضرائب

 7,332 7,821 التأمينات االجتماعية

 1,569 1,525 )الجوازات ،وزارة الداخلية )مكتب العمل

 3,412 1,778 الجمارك

 56,433 58,133 المؤسسة العامة للموانئ

 81,205 82,636 المجموع
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 سياسة توزيع األرباح
 

قيمة العائد على المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية على المساهمين لتعزيز 
رأسمالية وتوقعات والمناخ اإلقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص اإلستثمارية ومتطلبات إعادة اإلستثمار واإلحتياجات النقدية وال

 ى موافقة الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس االدارة.األعمال.  حيث يخضع توزيع األرباح إل
 

 :( من النظام األساس للشركة وفقاً للتالي41(  و )40تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم )

: 
ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ  لتكوين االحتياطي النظاميالزكاة  حسمبعد  %( من صافي األرباح 10يجنب )من النظام االساس  (40وفقاً للمادة رقم )

يخصص للصرف على كل ما يعود %( من صافي االرباح لتكوين احتياطي خاص 5وبعد ذلك يمكن للشركة أيضاً ان تجنب ) %(50االحتياطي المذكور )
 ويوزع الباقي على النحو التالي: ، أس المال المدفوع%( من ر50ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ) بالنفع على الشركة

 
 %( على األقل من رأس مال الشركة المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .1
 .مجلس اإلدارةأعضاء %( من الباقي لمكافأة 10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ) .2
متطلبات و إضافية في األرباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليماتيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة  .3

 العمل.
 
 من النظام االساس تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس االدارة.  (14وفقاً للمادة رقم ) 
 

ً وفق (غير المقيمين)المساهمين األجانب  منالضرائب  حسموبمجرد الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين، يتم توزيعها بعد   مصلحةلقواعد ولوائح  ا
 .في المملكة العربية السعودية المعمول بها الدخلالزكاة و
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 :(IFRS) المحاسبيةخطة التحول إلى المعايير الدولية 
 

م من الهيئة السعودية للمحاسبين 4579/2014، واستنادا إلى الخطاب رقم 2014مارس  25بتاريخ  2978/4رقم  يةبناًء على تعميم هيئة السوق المال
أنجزت عملية قد  عة شركات سيسكوعليه فأن مجمو ،م بشأن االستعداد المبكر لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية11/02/2014بتاريخ  SOCPA القانونيين

 هاتبالصيغة التي اعتمدو(IFRS) الدولية  معاييرم وفقاً لل2017يناير  1تقديم البيانات المالية المدققة من  قادرة علىو (IFRS) الدولية معاييرالالتحول إلى 
  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 : أبرز ما جاء في الخطة هي كما يلي

 

 الحالة المنجزات تفاصيل العمل بكل مرحلة مراحل التطبيق رقم

1 
خطة العمل والموافقة 

 عليها
 تقييم االحتياجاتو خطةالوضع 

 الموافقة على الخطة
 تعيين واختيار فريق العمل

 اكتملت

 الفروقاتتحليل  2
لمعايير ل تعريف الفرق بين السياسات المحاسبية

السعودية  الهيئةو معايير  المحاسبية الدولية
 للمحاسبين القانونيين

امل للسياسات المحاسبية للشركة استعراض ش
تحديد المجاالت الرئيسية من التغييرات بما و
آليات ي ذلك نظم تكنولوجيا المعلومات وف

 . تقديم التقارير
تقييم التأثير على األرصدة االفتتاحية للشركة 

 . 2016في 

 اكتملت

3 

مراجعة وتنقيح سياسة 
المعايير المالية الدولية  

واعتماد الخيارات 
 المتاحة

دليل جديد للسياسة المحاسبية في  صياغة
 المجموعة
لخيارات اعتماد معايير  األولية المراجعة

 التقارير المالية الدولية للمجموعة

الموافقة على دليل السياسة المحاسبية الجديدة 

 .ن قبل المجلسواعتماد التحول األول م
التقييم االكتواري لاللتزامات المتعلقة 

 بالموظفين
ا للشركة وفقا  2016 قوائم مبدئية للعامإعداد 

 . لمعايير التقارير المالية الدولية

 اكتملت

 بدء تنفيذ خطة التحويل 4

تنفيذ خطة التحويل عبر جميع شركات 
 المجموعة

 
 التقاريرر تقديم اطاتقييم نظم تقنية المعلومات و

  التنفيذ خطة تنفيذ بدء 
 المحاسبية السياسات في التغيرات إدراج 

 المجموعة
 لمجموعة،ل التوحيد إجراءات تقريرمراجعة 

 آثار/  والضرائب المعلومات تكنولوجيا نظم

 .الزكاة على حساب

 اكتملت

 التدريب 5
 تقارير تدريب الموظفين داخل المجموعة على

  المحاسبية الدولية المعايير

ورشة عمل مع جميع الموظفين المعنيين و 
 المعايير مدى تأثيراطالعهم حول التغييرات و

على التقارير المالية في  المحاسبية الدولية
 المستقبل.

 متواصل

     

   مراحل التحول التفاصيل الحالة

 IFRSم وفقاً للمعايير الدولية 2016للعام الموحدة القوائم المالية  م 2016ملخص للقوائم المالية الموحدة للعام  م2017فبرابر  28

 م2017مارس  31
ذات الغرض الخاص المالية للقوائم جميع البيانات 

 م2016للعام 
 IFRSم وفقاً للمعايير الدولية 2016للعام  ذات الغرض الخاص  القوائم المالية
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الهيكل االداري 

 والتنظيمي
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 اإلداريةوالنظم الهيكلة 
  
 

كل  دية على النمو في قطاع الفر، حيث تركز الشركات التجارية "األجلطويل  عة الشركات التابعة لها بمفهوم "االستثمار االستراتيجيتدير سيسكو مجمو
لمساندة التوافق بين الشركات في الخدمات مركزية رئيسية  استشارية وظائف من خاللالرئيسي بدعم قطاعات األعمال  مركزيقوم الو على حدة منها

 المقدمة.
 

يعمل مع الرئيس التنفيذي في تحديد الرؤية ، والمساهمين عن عمومممثالً  بإدارة المجموعة بصورة شمولية بصفتهسيسكو شركة مجلس إدارة يقوم 
بالحوكمة والمراجعة في اتخاذ القرارات المتعلقة  المنبثقة عدداً من اللجان اإلدارةويساعد مجلس   .اتجاه الشركة وتنفيذ تلك الرؤيةاالستراتيجية الشاملة و

 . ، واالستثماراتالترشيحاتالمكافآت وو
 

المسؤول  لمجلس بتعيين مدير تنفيذي يكون، ويقوم هذا الكل شركة ( من خالل مجلس إدارة مستقلأو الزميلة التابعة اً مجموعة سيسكو )سواء شركاتتدار 
كما يتم تمثيل سيسكو في مجالس إدارات شركات المجموعة )سواء التابعة أو   .النتائج المرجوةإلى للوصول  عن تنفيذ التوجيهات التي حددها المجلس

يضمن المساءلة والمتابعة دون إعاقة لمرونة العمل  مجموعة سيسكو هذا النهج في إدارة استثماراتو تلك الشركة. في  حصة تملكهاناسب مع الزميلة( بما يت

 .ةمجموعلرجماً بذلك النمو المستمر ل، متروح المبادرة داخل كل شركةو
 

الرئيسي مركز المكن ي تالت مجموعة من نقاط القوة الوظيفيةتوفر لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  إن الخدمات اإلدارية المركزية في شركة سيسكو
انشاء  المساعدة فيعلى تقديم االستشارات و الرئيسي المسؤولية األساسية لمركز الشركة تشتمل  بشكل احترافي وشمولي. االستثماراتإدارة  للمجموعة من

ً مجموعة متوافقالشركات لكل  اتآليو ةنظامأ  . جراءاتاإلوإدارة المخاطر و موحد من التقاريرنظام ، وتوفير والشفافية واإلفصاحمع أعلى معايير النزاهة  ا
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الشركاء

 مستقلين خبراء

 لجنة االستثمار
 لجنة الترشيحات والمكافآت

 لجنة المراجعة
 

 الداخلية المراجعةإدارة 
 

 ةمجموعشركات المجالس مديرين 

 القانونية اإلدارة الماليةاإلدارة 
 تقنية إدارة

 المعلومات
ادارة الموارد 

 البشرية
ادارة تطوير 

 األعمال

 الرئيس التنفيذي
 

 والمكافآتلجنة الترشيحات  اإلدارةمجلس 
 

 لجنة المراجعة
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 مجلس اإلدارة

 
 
 
  

 علي رضا  أحمد/ محمد  األستاذ
 رئيس المجلس 

 

 
 .( في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة األمريكية1969( والماجستير )1968حصل على درجة البكالوريوس )

  
المحدودة، شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة، الشركة العربية لتجارة يتبوأ منصب رئيس مجلس اإلدارة لعدة شركات منها شركة زينل للصناعات 

 .المواد السائبة المحدودة
 

الشركة و، بدهللا علي رضا وشركاه المحدودةكما يشغل منصب عضواً بمجالس بعض الشركات منها مستشفيات المغربي، شركة سجل التقنية، شركة الحاج ع
 (.البترولية )أبسكوالعربية لتجارة المواد 

 
عدة مناصب مختلفة سابقاً منها عضواً بمجلس الشورى، عضواً بالمجلس البلدي بجدة، عضواً بمجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، عضواً أيضاً شغل 

 .بمجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية، عضواً بمجلس إدارة بنك البالد
 
 :أخرىلعضوية في شركات مساهمة ا

  (شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )مساهمة مغلقة
 (مساهمة مغلقة)شركة كنداسة لخدمات المياه 
  (شركة تمليك )مساهمة مغلقة

 شركة أبسكو )مساهمة مغلقة(

 

 
 

 
  األستاذ/ عدنان عبد هللا ميمني

 عضو مجلس اإلدارة
 

 
م وعلى درجة الماجستير في قانون الطيران من جامعة ماكغيل بكندا عام 1969حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية ببيروت عام 

  م. 1981
 

ً منصب مدير استشاري بشركة  ويتمتع  زينل للصناعات. شغل منصب المدير العام للشؤون القانونية بالخطوط الجوية العربية السعودية كما يشغل حاليا
 سنة. 39أكثر من  االستاذ ميمني بخبرة واسعة في المجال القانوني تبلغ  حوالي

  
  :العضوية في شركات مساهمة أخرى

 )مساهمة عامة( الكابالت السعوديةشركة 
 مساهمة مغلقة() شركة ناتبت

 مساهمة مغلقة(شركة كنداسة لخدمات المياه )
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 كامل سعيد محمد علوي/  األستاذ

 عضو مجلس اإلدارة

 
، اجتاز المرحلة التحضيرية للماجستير في العالقات م1975لك سعود عام قتصاد والعلوم السياسية من جامعة المس في االوحصل على درجة البكالوري

، ثم انتقل إلى قطاع األعمال ليشغل العديد من المناصب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وفي وقت مبكر عمل معيداً 
بخبرة طويلة  القيادية حتى وصل  إلى منصب رئيس شركة مجموعة دلة والعضو المنتدب، وحالياً يشغل مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع، يتمتع

 ما.عا 37متنوعة في قطاع األعمال تجاوزت 
 

رئيس مجلس و (،بيروت)رئيس مجلس إدارة شركة المساندة والخدمات للطائرات المحدودة عدة مناصب منها؛  إضافة إلى ما سبق فقد شغل في فترات سابقة

عضو لجنة المقاولين و ،عضو مجلس المديرين للشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة، وإدارة شركة السنبلة للصيانة والتشغيل المحدودة

 عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.و ،مجلس إدارة شركة دلة لنقل الحجاجعضو ، وبالغرفة التجارية الصناعية بجدة

 
 العضوية في مجالس شركات أخرى:

 (مصر) رئيس مجلس اإلدارة للشركة الدولية لنظافة المدن

 يةالعضو المنتدب في شركة مصنع االشارات الضوئ

 (عرباسكو)لعربية لخدمة الطائرات المحدودة عضو مجلس المديرين في الشركة ا

 

 

 

 
 
 

 المهندس / صالح أحمد حفني
 عضو مجلس اإلدارة

 
من م ودرجة الماجستير في الموارد البشرية 1984حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة عام 

لمدة امتدت حوالي  2007عمل بمشاريع المطارات الدولية بجدة، ثم بشركة سيسكو منذ تأسيسها وحتى مارس   م.1996جامعة ستراث كاليد باسكتلندا بالعام 
ً بمنصب العضو ال 19 ً ويعمل حاليا ً حيث بذل خاللها جهوداً مميزة في تطويرها، وهو عضو مجلس المديرين بشركة تصدير أيضا الرئيس ومنتدب عاما

 لشركة حلواني أخوان.التنفيذي 
  

 العضوية في شركات مساهمة أخرى: 
 شركة حلواني أخوان )مساهمة عامة(
 شركة االهلي تكافل )مساهمة عامة(

 (شركة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مغلقة
 ميكو )مساهمة عامة( -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
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 األستاذ / وليد عبد العزيز كيال
 عضو مجلس اإلدارة

 
عاماً عمل خاللها المدير اإلقليمي للبنك  26تبلغ سنوات خبرته حوالي  م بمصر. 1981حصل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد عام 

المصرفية. يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي  ويعمل حاليا كمستشار مع م وشارك في العديد من دورات التدريب 2006السعودي البريطاني حتى 
 وعدة شركات أخرى إتش إس بي سي

 

 : العضوية في شركات مساهمة أخرى

 ))مساهمة مغلقة شركة كنان الدولية
 ))مساهمة مغلقة شركة اتقان كابيتال

 
 

 
 

 
 الدكتور/ عبد العزيز عبد اللطيف جزار

 اإلدارةعضو مجلس 

 
حصل على درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من جامعة  دكتور عبد العزيز عقيد مهندس متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية،ال

الحاسب اآللي من جامعة  ايسكس ببريطانيا وعلى درجة الماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الدكتوراه في علوم
USC   .يعمل كشريك تنفيذي لشركة الملز كابيتال كما شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر وعمل  األمريكية بكالفورنيا

، في مجلس برنامج تطوير الصناعات الوطنية عضوايضاً كعضو في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية وككرئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية والهندسية و
 .ضابطا في القوات الجوية الملكية السعودية وكان

 
 :العضوية في شركات مساهمة أخرى

 مساهمة مغلقة(( شركة مالذ كابيتال
 )مساهمة عامة( شركة سالمة للتأمين التعاوني
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 عــامــر عبـدهللا علي رضــا
 اإلدارةعضو مجلس 

 

 
م، وحصل على شهادة في الشؤون 1994حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في الواليات المتحدة األمريكية عام 

الستراتيجي في جامعة ستانفورد م.  كما حضر العديد من الدورات في اإلدارة والتخطيط ا2000المالية من جامعة بيركلي بالواليات المتحدة األمريكية عام 
 م.2010وبيركلي وهارفرد، وحصل على شهادة اإلدارة المتقدمة لكبار التنفيذيين من جامعة هارفرد عام 

 
ما يشغل ويات.  كيشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لكالً من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )تصدير( وشركة محطة بوابة البحر األحمر للحا

 منصب عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات، والعضو المنتدب لمجموعة الخدمات بالشركة، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة إيكوم العربية وعضو
 ة خيرية(.مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" . كذلك يشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء حدائق جدة )جمعي

 
ركة.  كما شغل بدأ االستاذ عامر خبراته العملية بالعمل لدى شركة شيفرون إنترناشونال، وتدرج على مدى ست سنوات في العديد من المناصب القيادية بالش

 للصناعات. م قبل التحاقه بمجموعة زينل2003إلى العام  2001الشرق األوسط من العام  –منصب العضو المنتدب لشركة أويلسيرفيسس 
 

 العضوية في شركات مساهمة أخرى:
 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني )مساهمة عامة(

 (مقفلةمساهمة )شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ 
 (مقفلةمساهمة ) تبادل -الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً 
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 تنمية الموارد البشرية
 

المقام األول على قدرتها المتميزة وسعيها الدؤوب على جذب وتوظيف واالحتفاظ  بالمواهب الوطنية والعالمية، ليس من داخل ينعكس نجاح سيسكو في 
والتميز في المملكة وحسب ولكن على مستوى المنطقة ككل. فلدى مجموعة شركات سيسكو القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية 

تي والمشاركة الفعالة في صنع القرار على كافة أصعدة ومستويات التنظيم اإلداري في كل شركة من شركات المجموعة، مما جعلها من الشركات الاألداء 
 كاتيسعى الموظفين على العمل بها حيث توفر لهم الرضا الوظيفي الذي يحقق لهم طموحهم المهني والذي يسعى له كل موظف.  كما تهتم مجموعة شر

الوالء وخلق سيسكو بعامل التطوير والتدريب الوظيفي على كافة المستويات والذي يشمل التدريب الفني واإلداري لترقى بموظفيها ورفع مستوى الكفاءة و
 بيئة تنافسية شريفة داخل أروقة الشركة.

 
قطابهم من مستويات شتى، بالذات الكفاءات اإلدارية والتنفيذية، كما تقوم سيسكو بالتنسيق مع جميع شركاتها على تطوير كفاءة الموظفين السعوديين واست

أهداف وظيفية تجعل وتعمل على خلق برامج انتقاء للكفاءات المتميزة وطرح إمكانية تدوير الموظفين بين الشركات لالستفادة من هذه الكوادر المتميزة، لخلق 
طموحهم وتوقعاتهم متى ما عملوا على المشاركة الفعالة واإليجابية في تحقيق أهداف المنظمة الموظفين يوقنون بأن هناك فرصة محتملة واقعية لإليفاء ب

 االستراتيجية.
 

ً على الكادر اإل داري في شركات إن توطين وسعودة الوظائف اإلدارية والتشغيلية يعتبر الحجر األساس لفلسفة الموارد البشرية للمجموعة، كما يبدو جليا
 يضاً.أل السعوديين العديد من الوظائف التنفيذية في الشركة ليس على المستوى اإلداري وحسب ولكن على المستوى الفني المجموعة، حيث يشغ

 
سنوات من  5موظفاً سعودياً  في االثنى عشر شهرا السابقة ، كما أن متوسط مدة العمل لدى المجموعة حوالي  160قامت مجموعة شركات سيسكو بتعيين 

ً ع 30المتواصلة . كما تركز االدارة على توظيف المرأة السعودية في الوظائف المناسبة لها، وقد تم تعيين الخدمة  لى رأس العمل. موظفة سعودية حاليا
خضر اللون األ ٪ المتبقية في منتصف إلى25٪ من شركات سيسكو تطبق برنامج نطاقات على المستوى البالتيني، و نسبة 75، فإن وباإلضافة إلى ذلك

 .المرتفع
 

ة واالهتمام ال يقتصر تميز سيسكو في الجانب المتعلق بالموارد البشرية وحسب، ولكن حتى على صعيد توفير بيئة عمل تتسم بأعلى معايير األمن والسالم
ذلك إلزام كبار المتعاقدين والمشغلين  ويشمل  ءا المكتبية أو الفنية والتشغيلية.ابصحة الموظفين وسالمتهم في جميع منشئات الشركة وشركات المجموعة سو

 والموردين الذين يتعاملون مع شركاتنا بنفس المعايير العالية من برامج األمن والسالمة والنزاهة المهنية.
 
 

 :أداء الموارد البشرية
 

، كما يبدو في في جميع مستويات قوة العمل وظفينإن الشركة ملتزمة بإنشاء آلية مؤسسية مستدامة لتوظيف وتطوير الكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الم
 االيضاح التالي:

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

تقييم وتطوير 

 المواهب
 التزام الموظف

 األداء

 والمكافآت

 التنوع

 والشمولية

 فلسفتنا
الموارد في 

 البشرية

التحسين والتطوير 

 المستمر
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ساعة تدريبية خالل العام  809سيسكو بمنح موظفيها حوالي شركات قامت مجموعة 
م والخطة التدريبية المستقبلية لدى المجموعة هي زيادة في عدد المتدربين 2016

م من خالل تنفيذ برنامج التطوير اإلداري، وكذلك 2017وساعات التدريب في عام 
 االستمرار في برنامج األدميرال الخاص بالتدريب الصناعي.

  
م  فإن سيسكو 2030في سيسكو نواجه لحظات صعبة في المملكة، وفيما يخص رؤية 

ولقد  تقف في المكان المالئم لتكون قادرة على االستفادة من هذه المبادرات الحكومية. 
ستفادة المثلى من رؤية عام الاتكون في وضع مثالي يمكنها من لالمجموعة  تم تهيئ
تنمية وتطوير القادة والمديرين مناسبة لأنها فرصة إدارة الشركة رى تالتي و، م2030

 في المستقبل.
 

برامج لتدريب وتطوير القادة والمديرين المستقبليين الذين تم تحديدهم  ى الشركةلدكذلك 
مسبقاً وذلك لالحتفاظ بهم وتطويرهم لإلستفادة منهم في تنفيذ خطط الشركة التوسعية في 

 المستقبل.
 

قمنا بتطبيق برامج تدريبية إدارية متنوعة  فقد قدرات الموظفينطوير وألننا ندرك أهمية ت
  نكون االلمكان المضل للموظفيين المتميزين.ألن هدفنا هو أن  على المهارات معتمدة

أطلقنا برنامج )أدميرال( والذي يهدف إلى تدريب الخريجين السعوديين الموهوبين في 
مجال عمليات محطة الحاويات التابع لشركة محطة بوابة البحر األحمر وإعدادهم لتولي 

االنتهاء من التطبيق الشامل لهذا البرنامج  وفورمناصب إدارية وقيادية في المستقبل.  
  باقي شركات المجموعة. علىدراسة إمكانية تطبيقه بهللا  ونجاحه، فسنقوم بإذن
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 :مقارنة  اجمالي عدد الموظفين لكل شركة
 

 المجموع اسم الشركة

 35 (سيسكو) الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 1,135 شركة محطة بوابة البحر األحمر 

 77 (تصدير) والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة

 145 )كنداسة( لخدمات المياه كنداسةشركة 

 66 (إسناد) شركة تشغيل الخدمات المساندة

 143 (توزيع) الشركة الدولية لتوزيع المياه

 1,106 شركة اس ايه تالكي المحدودة

 8 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 2,715 المجموع

 585 مجموع السعوديين

 2,130 مجموع غير السعوديين
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 حوكمة 

 الشركات 
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 الحوكمة حو
 

حوكمة الشركات  تطبيق الئحة الحفاظ علىكما أن  . على ثقة مساهميها الحفاظ ية معونزاهة عال بفعاليةاستمرار أداء المجموعة  القوي حوكمةاليضمن هيكل 
الصادرة عن هيئة  اللوائححقق ذلك من خالل تنفيذ االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع تي، ولمجلس األدارةال من األولويات األساسية بشكل فع

 .العالمية، باإلضافة إلى أفضل الممارسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية
 

 :مجلس االدارة
المجلس لديه كما أن   مام المساهمين عن قيادة دفة المجموعة.األول أيقوم المساهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد كل ثالث سنوات يكون هو المسؤول 

، لمجموعةأهداف االتوجه االستراتيجي للمجموعة والمساعدة في تحقيق  ووضعحوكمة الشركات ل إداري متقن هيكل تكوينوالشاملة ل علياالمسؤولية ال
الستثمارات والنفقات الرأسمالية والنظر في المسائل المالية اسياسات االستحواذ وتطبيق المسؤول عن وفقاً لتوجيهات مجلس االدارة هو والرئيس التنفيذي 

 على حده. ثماراتها كالً واست أعمال المجموعة قطاعات هاتالرئيسية للمجموعة، ويستعرض اتجا التشغيليةالمهمة في حين يراقب المجلس المخاطر 
 

( من الئحة 12، والذي يتوافق مع الفقرة )أ( من المادة )أعضاء سبعةأن يشكل مجلس اإلدارة من سيسكو شركة ( من النظام االساسي ل15وتنص المادة )

 . حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
 

 المالية ، وقد حضرها األعضاء التالية اسمائهم:جتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة ستة أ لقد تم عقد
 

 تاريخ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين عضو مجلس االدارةاسم 

 20/01/2016 23/02/2016 21/04/2016 02/05/2016 19/10/2016 14/11/2016 

 √ √ √ √  √ علي رضامحمد أحمد 

 √ √ √ √ √ √ عدنان عبدهللا ميمني

  √ √ √ √ √ كاملعلوي محمد 

 √ √ √ √  √ صالح أحمد حفني

 √ √ √ √ √ √ وليد عبدالعزيز كيال

 √ √ √ √ √ √ علي رضا عامر عبدهللا

 √   √  √ ارعبدالعزيز عبداللطيف جز
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 :مجلس اإلدارة تشكيل
 

جميع األعضاء حيث ان  مجلس إدارة شركة سيسكوفي  متطلبات هيئة السوق المالية حسب معيار استقاللية األعضاءتوافق مع متوازن و م تشكيلهناك 
قرارات التخاذ ال ممما يؤهلهفي مجاالت مختلفة  طويلة خبراتب يتميزونأعضاء مستقلين  منهم ثالثة أعضاءي المجلس هم أعضاء غير تنفيذين والسبعة ف
 جيدة لتشكيلإضافة  للشركة و يعتبر وجود هؤالء األعضاء المستقلين من اإلمكانيات المتاحة واالستفادةاإلستراتيجية واألداء العام  فيما يخصمستقلة بصفة 

 لمجلسا
 

 من أعضاء مجلس اإلدارة:عضو يبين الجدول التالي تصنيف كل 
 

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل المنصب عضو مجلس اإلدارةاسم 

 √   رئيس مجلس اإلدارة علي رضامحمد أحمد 

 √   مجلس اإلدارةعضو  عدنان عبدهللا ميمني

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  علوي محمد كامل

 √   مجلس اإلدارةعضو  صالح أحمد حفني

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  وليد عبدالعزيز كيال

 √   مجلس اإلدارةعضو  علي رضا عامر عبدهللا

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  ارعبدالعزيز عبداللطيف جز

  
 والخبرات والتجارب لتوفير نطاق واسع من المهارات المتنوعة األكاديمية والمهنية من ذوي الخبرات عضاءاأل من متميزمزيج  المجلس وبشكل عام يضم

  األنشطة. التغيرات في والمنافسة و التحديات مع والتعامل لدعم النموذات الصلة 
 

 أعضاء فيها: إدارة سيسكوالجدول التالي أسماء الشركات المساهمة األخرى التي يكون أعضاء مجلس  يمثل
 

 عضو مجلس االدارةاسم 
عضو في مجلس إدارة 

 شركة سيسكو منذ
 مساهمة أخرى اتمجلس إدارة في شرك يةعضو

 21/05/2003 علي رضامحمد أحمد 

 مقفلة(شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )مساهمة 
 شركة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مقفلة(

 شركة تمليك )مساهمة مقفلة(
 لة(قفشركة أبسكو )مساهمة م

 19/06/1999 عدنان عبدهللا ميمني
 شركة الكابالت السعودية

 )مساهمة مقفلة( شركة ناتبت
 شركة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مقفلة(

 - 29/10/1994 علوي محمد كامل

 أحمد حفني صالح
 

02/06/1998 

 شركة حلواني إخوان 
  األهلي تكافل

 شركة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مقفلة(
 ميكو  -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  

 30/06/2002 وليد عبدالعزيز كيال
 شركة ساب تكافل 
 )مساهمة مقفلة( شركة اتقان كابيتال
 )مساهمة مقفلة( شركة كنان الدولية

 21/09/2003 علي رضا عامر عبدهللا
  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

 شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )مساهمة مقفلة(
 )مساهمة مقفلة( تبادل –الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً 

 20/01/2014 عبدالعزيز عبداللطيف جزار
 المالية )مساهمة مقفلة(  مالذشركة  
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
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 لجان مجلس االدارة
 

مخصص معتمد ، تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة و خبراء خارجيين مستقلين والرئيس التنفيذي. لدى هذه اللجان ميثاق ثالثة لجانلقد أنشأ مجلس اإلدارة 
 ، وهذه اللجان ممثلة كما يلي:من مجلس إدارة الشركة

  

 المسئوليات
عدد 

 اإلجتماعات
 اللجنة اسم أسماء األعضاء

تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر وتساعد 
 المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية في المقام األول بمراجعة

وإبالغ المعلومات المالية  القوائم المالية الربع سنوية والسنوية
وإدارة المخاطر نظم الرقابة الداخلية، ومراجعة وغير المالية 

 .، والمعامالت ذات العالقةوعمليات التدقيق

6 

 وليد عبدالعزيز كيال )الرئيس(
 عدنان عبدهللا ميمني

 علوي محمد كامل
 أبو بكر با جابر )عضو خارجي(

 لجنة المراجعة

 الكبري اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات اإلستثمارية
تقديم المشورة وأدائها واإلشراف على الموارد المالية للمجموعة و

المستقبلية. وتقوم اللجنة باإلجتماع عندما  المالية ستراتيجيةفي اال
 تقتضي الحاجة.

2 

 )الرئيس( علي رضامحمد أحمد 
 صالح أحمد حفني

 وليد عبدالعزيز كيال
 محمد كمال المدرس

 لجنة اإلستثمار

 مرة واحدة على األقل لتساعد المجلس في باإلجتماعتقوم اللجنة 
و البدالت األجمالية  المكافآت ىعل الموافقةالمراجعة و

المخصصة لسيسكو، أعضاء مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي 
والموظفين، باإلضافة إلى مسؤولية االشراف على تطويرو 

 الكفاءات لعضوية المجلس ولجانه.  البحث وترشيح

1 

 )الرئيس( علي رضامد محمد أح
 صالح أحمد حفني

 وليد عبدالعزيز كيال
 

 لجنة الترشيحات و المكافآت

 
 

 إطار الرقابة الداخلية
 

سؤولية ، إال أن المجلس فوض مالرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة أنظمةعن فعالية  بشكل عامدارة المسؤولية االيتحمل مجلس 
ومجلس داره المخاطر إلى لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة وخبراء خارجيين، اية ولالرقابة الداخ ألنظمةالتفصيلي  االطارمراجعة 

 .ة و فعالةومحكم ةم رقابة داخلية  قويالمسؤول عن المحافظة على نظهو االدارة
 

لهياكل التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة واالجراءات الرقابية فعال يشمل كل من ا رقابة داخليةالمجموعة وجود اطارتضمن 
مقترحات ونمو األعمال التجارية وخطط التنمية، كما يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة اآلداء المالي، و وكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية.

 األداء الرئيسية األخرى.النفقات الرأسمالية ومؤشرات 
 
 المراجعة الداخلية دارةا

 
ً بمراجعة مالئمة ا  التنفيذي رئيسال يتبعكما  أدارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعةلموارد والقدرات المتوفرة في تقوم لجنة المراجعة سنويا

 تتولي األدارةعتماد خطة المراجعة السنوية بناءاً على تقييم المخاطر السنوي.  كما اعة ب، وتقوم لجنة المراج من الناحية التشغيلية المراجعة لجنة دارةالل
بعرض النتائج على لجنة المراجعة بشكل  يةلرئيس المراجعة الداخ مراجعة األمور المالية والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم

 دوري. 
 
المراجعة الداخلية  داراتاسيسكو بمتابعة أداء شركة تقوم ، و لجان للمراجعة على مستوى كل شركةلسيسكو التابعة  الكبرى الشركات أدارات ت مجالسسسأ

   داخل اللجان. ممثليهاالشركات عن طريق وجود في تلك 
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 تقرير لجنة المراجعة
 

 عن طريق التوصية بأعتمادللقيام بدورها الرئيسي في مساعدة المجلس إلتمام مهامه  ست مرات وذلك( 6)  م2016لجنة المراجعة خالل العام  اجتمعت
ووضع الخطة الالزمة لتحول الشركة الى تطبيق المعايير الدولية المحاسبية  بعد مناقشتها مع ادارة الشركة السنويةالقوائم المالية الربع سنوية والمالية  القوائم

(IFRS)  ،ذات العالقة. المعامالت مع األطرافالتوصية بأعتماد والداخلية و إدارة المخاطر،  مراجعة نظم الرقابةو 
مراجعة رها من المسائل المتعلقة بعملية في تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغي هيأكما اجتمعت اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة ر 

 الحسابات.
 

دارات و باال ية لشركة سيسكو فيما يتعلقم بالتركيز على تقييم نظم الرقابة الداخل2017عام لمعتادة، ستقوم لجنة المراجعة في باإلضافة الى مهام اللجنة ا
 المراجعة الداخلية.  دارةاالعالية بالشركة وذلك عن طريق  خطورةذات ال األنظمة

 
 

 أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية
 
بتصميم المراجعة الداخلية  حيث تقوم أدارة ممكنة من االفصاح والشفافية. تجاه حوكمة الشركات لضمان أقصى درجةشاملة  منهجيةهج شركة سيسكو تنت

 . المناسبوقت التصحيحية في التدابير الاتخاذ  من أجلولرصد آليات المتابعة  الرقابة الداخلية في الوقت المناسب اوجة الضعف في نظمللكشف عن  برامجها
 

الرقابة الداخلية التي وضعتها المجموعة والشركات  نظمفي  ضعف جوهريأي  وال يوجدلجنة المراجعة لباه انت لفتويؤكد المجلس على عدم وجود أي 
 المعمول بها. نظم الرقابة الداخليةكفاءة و فعالية  التابعة لها.  كما تتركز جهود لجنة المراجعة باستمرار على تطوير وتحسين

 
  :مطلوب اهتمام االدارة"في المجموعة صنفت على أنها " ةالداخلي المراجعة ةدارامن مالحظات  508من  92فإن  بشكل اجمالي م2016عام خالل 

 

 النسبة المجموع هتمام اإلدارةامطلوب  مقبول اسم الشركة

 % 19.0 437 83 354 األحمر البحر بوابة محطة

 % 11.8 34 4 30 تصدير

 % 13.5 37 5 32 كنداسة

 % 18.1 508 92 416 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 51  2016 تقرير مجلس اإلدارة

 إدارة المخاطر
 

قامت الشركة بعمل تحديثات إلدارة المخاطر في شركات ، م2016خالل عام تعتبر جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة شركة سيسكو الشاملة، فإدارة المخاطر 
   .اإلدارة العليا المجموعة الكبرى وذلك بمشاركة

 
وضع أولويات تنفيذ خطط األعمال للحد من أي تأثير سلبي ناتج عن المخاطر تم والمحيطة بشركات المجموعة تقييم شامل للمخاطر و متابعة خالل العام تم

 التي تم تحديدها.
 

حمر وشركة تصدير، على ان إلدارة المخاطر وتقييمها، وقد تم تطبيق هذا النظام في شركة محطة بوابة البحر األ (GRC)تقوم الشركة بتنفيذ نظام برمجي  
 يتم تعميم تطبيقه على الشركات األخرى في السنوات القادمة.

 
 وفيما يلي بعض المخاطر الرئيسة التي تواجهها المجموعة كما يلي:

 

 رقم الخطر المحتمل  إجراءات تخفيض الخطر

 خطر عدم تحقيق األهداف   –المخاطر ذات البعد االستراتيجي 

زيادة تكلفة الطاقة ستؤدي إلى زيادة التكلفة التشغيلية في المجموعة. تقوم 
شركات المجموعة بعملية مراجعة استراجياتها التسعيرية وعقودها مع 

 الموردين. 
 .1 زيادة تكلفة الطافة

ً على االقتصاد والذي  االنخفاض في أسعار النفط يمكن أن يكون له تأثيراً كليا
تأثير غير مباشر على طلب المنتجات والخدمات التي تقدمها  بدوره قد يكون له

المجموعة، كما أن استثمارات المجموعة في أعمال المياه يتيح لها التنويع 
التلقائي للحد من تعرض المجموعة لهذه المخاطر.  إن اإلدارة تراقب الطلب 

اس المتوقع لمنتجاتها وخدماتها من خالل مشاركة منتظمة مع عمالئها وقي
 أنشطتها وفقاً لذلك.

قد يؤثر على الطلب على   في أسعار النفط المستمر االنخفاض
 المنتجات أوالخدمات 

2. 

اإلدارة تراقب البيئة التنافسية وتقوم باالستثمارات الالزمة لتعزيز القدرة والطاقة 
 لمواجهة المنافسة. 

 .3 زيادة المنافسة

زيادة في التكلفة العامة واإلدارية، باإلضافة إلى إحتمالية خسارة بعض 
الموظفين األكفاء. تقوم المجموعة بمناقشة عدد من البدائل في الموارد البشرية 

 للحد من هذه المخاطر. 
 .4 الرسوم الحكومية الجديدة على المجموعة  والموظفين األجانب

الخيارات المالية الغير تقليدية الستخدامها في تقوم المجموعة بتقييم بعض من 
 المستقبل.

 . 5 قلة السيولة في الموارد المالية التقليدية 

تقوم المجموعة بمراجعة مستمرة لمحافظها االستثمارية لتنويع القطاعات التي 
 توفر الحماية من انخفاض اآلداء في القطاعات الحالية لشركاتها.

 .   6 المجموعة  محدودية التنوع في أنشطة

 مخاطر االستخدام غير الفعال وغير الكفء لموارد الشركة -المخاطر التشغيلية 

يتم وضع إستراتيجيات الصيانة والفحص في جميع المرافق وتقوم المجموعة 
بمواصلة تنفيذ اإلستثمارات الرأسمالية الضرورية في المعدات والمنشئات، 

ً جيداً للقيام  باإلضافة إلى ذلك، يتم التأكد من أن المشغلين مدربون تدريبا
 بأدوارهم بكفاءة

 .1 الخسائر الناجمة من سوء العمل واالنتاجية

الوحدات التشغلية في المجموعة متماشية مع معاير السالمة العالمية متضمنة 

OSHA.وتظل السالمة ومبادي األخالقيات من أولويات المجموعة . 
 .2 مخاطر الصحة والسالمة

وضع وتنفيذ استراتيجيات لتوظيف أفضل المواهب واالحتفاظ بهم وتشجيعهم  تم
على فعالية المشاركة في األعمال مع وجود برامج مكافئات تحفيزية للحفاظ 
عليهم وتطويرهم ، كذلك تم وضع خطط استراتيجة لتوفير البدالء في جميع 

 اقسام المنظمة الحيوية

 فقدان الموظفين المدربين والماهرين
 خاصةً اولئك الذين يشغلون مناصب هامة

3. 

تقوم اإلدارة بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية في الشركة بدراسة 
احتمالية هذه المخاطر ويتم دراسة الحلول الفنية البديلة بشكل مستمر، كما تسعى 
الشركة على توفير الغطاء التأميني الالزم لتعويض الشركة في حال حصول أي 

 حدث ال قدر هللا

 .4 التلوث البيئي وتلوث مياه البحر
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 سياسة إدارة السيولة
 

الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر السيولة النقدية  ان يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها وتنفيذها وفقاَ للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
هي مخاطر السيولة الكافية والفعالة من حيث التكلفة واتاحتها في جميع األوقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية.  إن المخاطر التي تديرها اإلدارة 

وال تستخدم هذه  ألدوات المالية إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالتالنقدية وسعر الفائدة وأسعار صرف العمالت. يتم استخدام  مشتقات ا
  المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية أو لجلب األرباح.

 
يل النقدي ضمان الحصول على التمو كالوفاء بااللتزامات في اوقاتها من أجل إلى تطبيق أفضل الممارسات العملية في إدارة السيولة  سياسة سيسكوتهدف  

نقدية من خالل الكافي على المدى القصير واتاحة التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقتراض المتوقعة.  يتم تخفيض مخاطر عدم الحصول على السيولة ال
ً لتفعيل برامج التشغيل رصد دقيق الحتياجات التدفق المالي للشركة، والتواصل المستمر مع مقدمي االئتمان للشركة واالختيار الدقيق للبنوك  القوية ماليا

 واالستثمار في الشركة.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 
 

وتتبع هذه التعامالت نفس الشروط والمبادئ في التعامل مع عالقة من داخل المجموعة وخارجها كانت لديها معامالت مع أطراف ذات شركات المجموعة 
ن وأي من أقاربهم من يلمساهمون الرئيسيون وكبار المديراألطراف ذات عالقة كالً من أعضاء مجلس إدارة الشركة وااألطراف ذات العالقة.  وتشمل 

  واالستثمار.الدرجة األولى وفقا للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة 
 
 
 
 

 الجمعيةمن خالل عضو في مجلس إدارة سيسكو، والتي تتطلب موافقة التي تكون فيها العالقة  الجدول التالي يوضح المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 :من نظام الشركات 71العامة عليها وفقاً للمادة 

 
 

 المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

 كرم فيدكسشركة 

هم شركة زينل للصناعات )مساهمين في شركة سيسكو 
ً  أحد المساهمين ، واألستاذ في شركة كرم فيدكس أيضا

عامر عبدهللا علي رضا )عضو مجلس ادارة سيسكو( 
ً عضو في مجلس ادارة شركة كرم فيدكس    أيضا

تشمل التموين وإدارة  شراء بضائع وخدمات
سكن الموظفين الخاص بشركة بوابة البحر 

 األحمر
8,590,778 

شركة علي رضا للسفر 
 والسياحة المحدودة

تاذ محمد أحمد رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو األس
علي رضا يشغل منصب عضو مجلس المديرين في 

 الشركة األم لشركة علي رضا للسفر والسياحة المحدودة

تذاكر سفر لصالح شركة محطة بوابة شراء 
 البحر األحمر

2,021,846 

 العربية لثروة العلومشركة ال
 المحدودة

هم  (مساهمين في شركة سيسكو)شركة زينل للصناعات 
المساهمين في شركة علم المورد العربية المحدودة، أحد 

واألستاذ عامر عبدهللا علي رضا )عضو مجلس ادارة 
سيسكو( رئيس مجلس مديرين  شركة علم المورد 

 العربية المحدودة

شركة محطة بوابة من قبل إدارية مدفوعات 
 البحر األحمر 

 
 

36,939 
 
 

زينل للصناعات شركة 
 المحدودة

، لصناعات )مساهمين في شركة سيسكو(شركة زينل ل
دارة إواألستاذ محمد أحمد علي رضا )رئيس مجلس 

سيسكو( واألستاذ عامر عبدهللا علي رضا )عضو مجلس 
ادارة سيسكو( هم أعضاء في مجلس مديرين شركة زينل 

 للصناعات المحدودة

من قبل المجموعة نيابة إدارية مدفوعات 
  عن الشركة الشقيقة

 
تكبدتها شركة  ومية وإداريةحك مصروفات

  شقيقة نيابة عن المجموعة

799,202 
 
 

1,783,825 

 شركة اس ايه تالكي
 المحدودة

األستاذ عامر عبدهللا علي رضا )عضو و–شركة زميلة 
شركة ل المديرين عضو في مجلسمجلس ادارة سيسكو( 

 المحدودة   اس ايه تالكي

مصروفات من قبل المجموعة نيابة عن 
  زميلةشركة 

 
شركة اس ايه تالكي مصروفات تكبدتها 

  ستورك السعوديةنيابة عن شركة  المحدودة
 
 أرباح من شركة زميلة 

333,332 
 
 

1,727 
 
 

3,770,107 

 شركة حلواني اخوان
يشغل المهندس صالح حفني )عضو في مجلس ادارة 

لشركة حلواني  شركة سيسكو( منصب الرئيس التنفيذي
 أيضاً عضو في مجلس ادارتها هو اخوان و

مياه من شركة كنداسة لشركة مبيعات 
 حلواني أخوان

186,870 

 المحدودة حدادةشركة 

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي 
، كما أن األستاذ عدنان شركة سيسكو( شركة حدادة

هو أيضاً  )عضو في مجلس ادارة شركة سيسكو(ميمني 
 عضو في مجلس ادارة شركة حدادة

وتركيب منشئات حديدية لصالح شراء 
 شركة بوابة البحر األحمر

3,161,333 

 شركة الكابالت السعودية

شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي شركة 
سيسكو( أحد المساهمين في شركة الكابالت السعودية، 

ادارة سيسكو( هو واألستاذ عدنان ميمني )عضو مجلس 
 عضو في مجلس ادارة  شركة الكابالت السعودية

شراء كابالت ضغط عالي لصالح شركة 
 بوابة البحر األحمر 

 
 إيجار أرض ومستودعات من تصدير

1,068,699 
 
 

990,828 
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الشركة العربية لتجارة المواد 
 السائبة المحدودة

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي 
كة سيسكو( الشركة العربية لتجارة المواد السائبة ، شر

وكًل من األستاذ محمد أحمد علي رضا )رئيس مجلس 
)عضو  واألستاذ عامر عبدهللا علي رضا ادارة سيسكو(

 أعضاء في مجلس ادارتها  مجلس إدارة سيسكو(

 769,290  إيجار مستودعات من شركة تصدير

شركة بوبا العربية للتأمين 
 التعاوني

األستاذ عامر عبدهللا علي رضا )عضو مجلس إدارة 
 عضو في مجلس إدارة بوبا العربية سيسكو(

 20,433 تعديل فائض أقساط التأمين الطبي

 الحاج عبد هلل عليشركة 
 الفني القسم  –رضا وشركاه 

رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو األستاذ محمد أحمد 
أحد المساهمين في الشركة القابضة لشركة علي رضا 

 رضا وشركاه الحاج عبد هلل علي
 225,236 شراء بضائع وخدمات
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الصادرة هيئة  إضافة إلى الجدول أعاله، فيما يلي جدول المعامالت ذات العالقة المتطلب اإلفصاح عنها وفقاً للوائح التسجيل واإلدراج وحوكمة الشركات
 السوق المالية:

 

 المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

الشركة الدولية لتوزيع المياه 
 )توزيع( المحدودة

% من رأس مال شركة توزيع، 50تمتلك شركة سيسكو ما نسبته 
والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو المهندس محمد المدرس عضو 

 في مجلس المديرين لشركة توزيع

مياه من شركة كنداسة إلى بيع 
تقنية  خدماتتوفير و ركة توزيعش

 المعلومات من قبل شركة سيسكو
 

نيابة  سيسكومدفوعات من قبل 
 عن الشركة الزميلة

64,969,157 
 

           
127,635 

شركة خدمات المياه والبيئة 
 السعودية المحدودة

سيسكو( ما ل)شركة تابعة  تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه 
 خدمات المياه و البيئة السعودية% من شركة 49نسبته 

مبيعات لشركة كنداسة مقابل 
 إدارة وتشغيل محطة تحلية المياه

  
توزيعات أرباح مستلمة من شركة 

  زميلة

4,765,535 
 

1,960,000 

شركة ستورك السعودية 
 للخدمات الفنية

والمهندس محمد المدرس )الرئيس التنفيذي لشركة  -شركة زميلة 
)رئيس الشؤون المالية لشركة  فاروق شيخ واألستاذ سيسكو(

في مجلس مديرين شركة ستورك السعودية  انسيسكو( عضو
 للخدمات الفنية 

إسناد  خدمات محملة من شركة
  لى شركة زميلةإ

 
 المجموعةمصروفات تكبدتها 

 نيابة عن شركة زميلة
 

2,400 
 
 

1,388,754 

شركة محطة بوابة البحر 
 األحمر

واألستاذ محمد احمد على رضا )رئيس   - شركة تابعة لسيسكو
مجلس إدارة سيسكو( واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا )عضو 

مجلس إدارة سيسكو( والسيد محمد كمال المدرس )الرئيس 
التنفيذي لسيسكو( أعضاء مجلس إدارة في شركة محطة بوابة 

 البحر األحمر

نيابة  سيسكومدفوعات من قبل 
 التابعةعن الشركة 

 
 ء أصولشرا

 
 

مدفوعات من قبل الشركة التابة 
 نيابة عن المجموعة

 
456,341 

 
15,000 

 
 

812,167 

الشركة السعودية لتنمية 
 التجارة والصادرات

واألستاذ محمد احمد علي رضا )رئيس  –شركة تابعة لسيسكو 
واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا )عضو مجلس إدارة سيسكو( 
)عضو مجلس واألستاذ صالح أحمد حفني  مجلس إدارة سيسكو(

)عضو مجلس إدارة واألستاذ عدنان عبد هللا ميمني  إدارة سيسكو(
واألستاذ محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو(  سيسكو(

الشركة السعودية لتنمية جميعهم أعضاء في مجلس مديرين 
 .التجارة والصادرات

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة 
 كة التابعةعن الشر

 
1,245,665 

 شركة كنداسة لخدمات المياه

ئيس رواألستاذ محمد احمد علي رضا ) –شركة تابعة لسيسكو 
مجلس إدارة سيسكو( واألستاذ صالح أحمد حفني )عضو مجلس 

إدارة سيسكو( واألستاذ عدنان عبد هللا ميمني )عضو مجلس إدارة 
التنفيذي لسيسكو( سيسكو( والسيد محمد كمال المدرس )الرئيس 

 شركة كنداسة لخدمات المياه جميعهم أعضاء في

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة 
 754,129 عن الشركة التابعة

 
 

شركة تشغيل الخدمات 
 المساندة )إسناد(

واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا )عضو  -شركة تابعة لسيسكو 
)الرئيس درس محمد كمال الم ألستاذوا مجلس إدارة سيسكو(
شركة  عهم أعضاء في مجلس مديرينيالتنفيذي لسيسكو( جم

 .تشغيل الخدمات المساندة )إسناد(

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة 
  عن الشركة التابعة

 
مدفوعات من قبل الشركة التابة 

 نيابة عن المجموعة

328,291 
  

179,564 

 75,000 القانونيةتقديم الخدمات  مستشار قانوني مكتب فالتة للمحاماة

 45,925 تقديم الخدمات القانونية مستشار قانوني الفهد وشركاه للمحاماة
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 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 

واللوائح المنصوص تدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس األنظمة 
 ووفقاً للنظام األساس للشركة. االستثمارعليها من قبل وزارة التجارة و

 
 أيضاُ تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية لمدراءها التنفيذيين بناًء على العقود المبرمة معهم.

 

 هي كما يلي: م2016نفيذيين خالل عام المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار الت
 

 مستقلين الوصف
اعضاء مجلس االدارة 

 غير التنفيذين
اعضاء مجلس 
 االدارة التنفيذيين

 المجموع 1اإلدارة العليا

 4,122,007 4,122,007 - - - الرواتب والمزايا

 154,000 - - 86,000 68,000 حضور االجتماعات بدل

 2,723,941 1,323,941 - 800,000 600,000 المكافئات السنوية 

المكافئات السنوية ألعضاء اللجان
2

 225,000 450,000 - - 675,000 

 7,674,948 5,445,948 - 1,336,000 893,000 المجموع

 
1)

 خمسة من كبار التنفيذيين في الشركة وتشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة  
2)

 م2016مايو  02والذي عقد في  (24)تم اعتماد هذا البند في الجمعية العمومية السنوية في اجتماع رقم   
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 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
 

المتطلبات  ، ولضمان التزام المجلس لتسليط الضوء على( من الئحة حوكمة الشركات9مادة )( من لوائح التسجيل واإلدراج وال43وفقا لمتطلبات المادة )
 ، فإن المجلس يؤكد ما يلي:قابلة للتطبيق في ظل هذه المواد المطبقة والغير

 
 التسجيل واإلدراج:( من قواعد 43من المادة ) قابلة للتطبيقالمتطلبات الغير 

 سبب عدم اإلمتثال البيان الفقرة

(14) 
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية 

 أصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك
 ال تنطبق

(15) 
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو 

 أصدرها أو منحها المصدر  حقوق مشابهه
 ال تنطبق

(16) 
، مع لمتبقيةوصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق المالية ا

 التمييز بين األوراق المالية التي اشتراها المصدر وتلك التي اشترتها شركاته التابعة 
 ال تنطبق

 ال تنطبق أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذين عن أي راتب أو تعويض. بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد  (20)

 ال تنطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح (21)

 ال تنطبق لمصلحة موظفي المصدر بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت (23)

(26) 
إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك 

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
 ال تنطبق

(27) 
يجب أن يحتوى التقرير على  انتهاء الفترة المعين من أجلها، في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل

 ذلك، مع بيان أسباب التوصية باالستبدال.
 ال تنطبق

 
 يقر المجلس بما يلي:( من قواعد التسجيل واالدراج لهيئة السوق المالية 43( من المادة )24وفقاً للفقرة )

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح . أ
 بة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعليةأن نظام الرقا . ب

 جـ.   أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه      
 

الغير إلزامية  ت الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء المتطلبات التاليةقد امتثلت للوائح حوكمة الشركا م2016يقر المجلس بأن الشركة خالل عام 
 :الغير قابلة للتطبيقأو 

 سبب عدم اإلمتثال الوصف رقم المادة

 (6المادة )
 الفقرة )ب(

، ينبغي أن ة لترشيح أعضاء مجلس اإلدارةعند التصويت في الجمعية العام
 تطبق طريقة التصويت التراكمي

، في م يحدد استخدام التصويت التراكميعقد تأسيس الشركة ل
، وسوف تقوم الشركة اإلدارةحين يتم انتخاب أعضاء مجلس 

بتعديل النظام االساس لها وفقاً مع قانون الشركات الجديد حال  
 تفعيله

 (6المادة )
 الفقرة )د(

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 

اإلفصاح عن  -مثل صناديق االستثمار  - يتصرفون بالنيابة عن غيرهم
وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك سياساتهم في التصويت 

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر 
 على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

 ال ينطبق

 (12المادة )
 الفقرة )ط(

الذي يحق له بحسب نظام  -ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية 
التصويت على اختيار  -ثلين له في مجلس اإلدارة الشركة تعيين مم

 األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة
 ال ينطبق
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 حقوق المساهمين
 

 معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:
 

 :% من رأس المال المدفوع للشركة 5المساهمين الذين يملكون أكثر من 
 

 االسم
عدد األسهم كما في 

1/1/2016 

النسبة من 
 رأس المال

% 

عدد األسهم كما في 
31/12/2016 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 التغير

 % العدد

 - - %14.69 9,994,104 %14.69 9,994,104 زينل للصناعات المحدودة

 
 أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:

 

 االسم
عدد األسهم كما في 

1/1/2016 

النسبة من 
 رأس المال

% 

عدد األسهم كما في 
31/12/2016 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 التغير

 % العدد

 0.16 112,090 0.780 531,000 0.616 418,910 علي رضا محمد أحمد

 - - 0.352 239,700 0.352 239,700 عدنان عبدهللا ميمني

 - - 0.001 1,000 0.001 1,000 علوي محمد كامل

 - - 0.001 1,000 0.001 1,000 أحمد حفني صالح

 - - 0.002 2,000 0.002 2,000 وليد عبدالعزيز كيال

 - - 0.038 26,398 0.038 26,398 علي رضاعامر عبدهللا 

 - - 0.025 17,000 0.025 17,000 عبدالعزيز عبداللطيف جزار
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 إحصائية لتملك أسهم الشركة
 

 : م2016ديسمبر  31تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في 
 

 
 

 :م 2016ديسمبر  31فئات المساهمين كما في 
 

 النسبة عدد األسهم المملوكة العدد فئة المساهم رقم

 64 43,449,598 11,777 أفراد .1

 25 16,989,493 65 شركات .2

 11 7,560,909 7 صناديق إستثمارية .3

 100 68,000,000 11,849 المجموع 

 
 

 الجنسية : حسب ،م 2016ديسمبر  31مساهمين كما في ال تصنيف
 

 % عدد األسهم المملوكة الجنسية رقم

 94.85 64,500,076 السعودية .1

 2.75 1,871,206 الكويت .2

 0.95 647,288 االمارات العربية المتحدة .3

 0.57 384,788 الجمهورية اليمنية .4

 0.88 596,642 دولة( 23أخرى ) .5

  100.00 68,000,000 المجموع 

 
  

 ملكية األسهم رقم

 االسهم       المساهمين     

 العدد
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة
% 

 0.0 5,562 11.4 1,350 سهم 20أقل من  .1

 0.1 71,326 11.7 1,389 سهم 99إلى  20من  .2

 1.2 831,236 30.1 3,569 سهم 499إلى  100من  .3

 1.5 1,003,892 12.9 1,531 سهم 999إلى  500من  .4

 19.8 13,447,920 30.6 3,629 سهم  19999إلى  1000من  .5

 17.8 12,071,208 2.5 302 سهم 99,999إلى  20,000من  .6

 27.7 18,874,552 0.6 71 سهم 999,999إلى  100,000من  .7

 17.2 11,700,200 0.1 7 سهم 4,999,999إلى  1,000,000من  .8

 14.7 9,994,104 0.0 1 سهم 5,000,000أكثر من  .9

 100.00 68,000,000 100.00 11,849 المجموع 
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 شركات:ال من  -م 2016ديسمبر  31أعلى خمسة مساهمين كما في 
 

 % عدد األسهم المملوكة الجنسية .رقم

 14.69 9,994,104 المحدوده للصناعات زينل شركة .1

 1.57 1,067,410 والتشغيل للخدمات السعوديه الشركة .2

 1.32 900,000 للتجاره الخليج لؤلؤه شركة .3

 1.05 711,571 المؤسسة العامة للتقاعد .4

 0.86 584,500 السائبه المواد لتجارة العربيه الشركة .5

 19.49 13,257,585 المجموع 

 
 

 الصناديق االستثمارية:من  – م 2016ديسمبر  31أعلى خمسة مساهمين كما في 
 

 % عدد األسهم المملوكة االسم .رقم

 3.77 2,562,200 24 رقم صندوق االستثمار المالية لالستثمار .1

 3.19 2,172,080 10صندوق جدوى لالستثمار  .2

 1.35 920,160 شركة ارامكو السعودية الدارة االستثمار .3

 0.76 518,095 العامة لالستثمار)الكويت( الهيئة .4

 0.51 345,844 شركة مجموعة الزامل لالستثمار المحدودة .5

 9.59 6,518,379 المجموع 
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 *للشركةالمستقبلية النظرة 

 
 

 

ً مع  لتكون  2030المنبثق عن رؤية المملكة  2020برنامج التحول الوطني انسجاما
ً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة  قد رسمت الرؤية التي منهجا

التوجهات والسياسات العاّمة للمملكة، واألهداف وااللتزامات الخاّصة بها، لتكون 
رائًدا على كافّة المستويات لتعزيز اإليرادات غير النفطية وكنتيجة المملكة نموذجا 

للتدابير واالجراءات المختلفة الُمعلنة والتي تم تنفيذ بعضها بالفعل فمن المتوقع بالنسبة 
م هواالستفادة بجميع السبل الممكنة لتطوير ركائز النمو 2017لشركة سيسكو في العام 

 اللوجستية والصناعية، وأنظمة المياه.في قطاعات الموانئ ،والخدمات 
 

 قطاع الموانئ
 
م سواء من حيث عمليات االندماج الصريحة أو من خالل التحالفات األحدث واألكبر 2016تم توطيد وتحسين صناعة شحن الحاويات العالمية خالل العام  

ً أحداث غير مسبوقة وذلك لحماية خطوط الشحن الوطنية واإلقليمية مدعومه من الج هات الحكومية التي تمت صياغتها للحد من النفقات. شهد العام أيضا
 وايضاً لحماية خطوط الشحن التابعة لشركات شحن أوروبية.

 
 ً إلى انخفاض الطلب على البضائع والمواد  نتيجةوعلى الصعيد المحلي من المتوقع أن يبقى النمو في حجم التجارة بالمملكة العربية السعودية بطيئا

 المحطة.أعمال المستوردة. ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر مباشر على حجم 
 

 .العوائد غير منتظمة، ولكن من المتوقع أن تظل  أمكانية المحطةمن أكثر ستفادة أعمال الشحن العابر لالويظل تركيز اإلدارة على زيادة 
 

حسب الخطة من المتوقع و م ،2016عام ال% من األعمال المدنية بنهاية 71.3 تهنسبما حيث تم إنجاز  الموضوعة مازال التوسع بالمحطة يسير وفق الخطة
سوف تزيد قدرة  عة. وبمجرد اكتمال أعمال التوس2017رافعات جديدة في أكتوبر  4مع استالم  2017االنتهاء من اإلنشاءات المدنية بحلول أغسطس 

 مليون حاوية  2.5المحطة بنحو 
 

 الخدمات اللوجستية والصناعية
 

لطبيعة العمل الخاصة بها ولموقعها داخل ميناء جدة االسالمي. وبسبب تأثر  االقتصادي الملحوظ، نظراً تمكنت شركة تصدير من الصمود في وجه التباطؤ 
 الجديدة.  سيتم ترشيد نمو عقود اإليجار اإلضافية تجاريةبالتغيرات ال ئهاعمالمعظم 

 
الحكومية ذات الصلة. وبالمثل  الجهاتحصول على الموافقات من اللوجستية في جنوب مدينة جدة الصناعية بطيئاً بسبب التأخر في ال الخدماتظل التقدم في 

المقدمة  اتدمواجه مركز جدة للعمليات اللوجستية بالقرب من مدينة جدة الصناعية صعوبات في اإلنشاءات التي تتم معالجتها حالياً. ومن أجل تحسين الخ
 إسناد تحت هيكل إداري واحد. شركة ر وتصديشركة كل من لالهيكلة  بناءعادت قامت شركة سيسكو بالعمالئها 

 
 أنظمة الميـــاه

 
المياه مستقراً وفي وضع جيد يؤهله لالستفادة من حملة الحكومة لمشاركة القطاع الخاص. حيث يتمثل الخطر الرئيسي في  من المتوقع أن يظل قطاع أنظمة

 على االسعار )التكاليف( النهائية للعمالء.هذا القطاع في زيادة أسعار تكلفة المرافق العامة، الذي يؤثر مباشرة 
   

 م. 2018متر مكعب في مدينة رابغ ومن المتوقع أن تبدأ إنتاجها خالل النصف الثاني من العام  6.000بدأت شركة كنداسة إنشاء محطة صغيرة جديدة بسعة 
 

 

عتات تخضتع عتادةً للمختاطر والشتكوك وفتق عتدة عوامتل اقتصتادية وسياستية *هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستتقبلية تطلعيته، فمثتل هتذه التوق
 .  التقريرمختلفة، وكثير منها خارج عن سيطرة شركة سيسكو، قد يكون سببها التطور الفعلي أو النتائج التي قد تختلف عن التوقعات المرجوة في هذا 


